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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC 
sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0596/21/Sj V Olomouci dne 16. května 2022 

Č. j.: DUCR-28629/22/Sj Telefon: +420 972 741 315 (linka 217) 

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr. E-mail: skopalova@ducr.cz 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO  

ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 

odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního 

zákona obdržel dne 6. října 2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Praha, IČO:70994234, zastoupeného SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, o vydání 

společného povolení pro soubor staveb s názvem 

 

Rekonstrukce žst.Rožnov pod Radhoštěm 

 

v rozsahu: 

 

PS 01-01-11 Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ 

PS 01-02-11 Žst. Rožnov p. R., MK 

PS 01-02-21 Žst. Rožnov p. R., rozhlasové zařízení 

PS 01-02-31 Žst. Rožnov p. R., telefonní zapojovač 

PS 01-02-41 Žst. Rožnov p. R., PZTS 

PS 01-02-51 Žst. Rožnov p. R., úpravy TK a HDPE 

PS 01-02-71 Žst. Rožnov p. R., informační zařízení 

PS 01-02-91 Žst. Rožnov p. R., sdělovací zařízení 

PS 01-02-92 Žst. Rožnov p. R., kamerový systém 

PS 90-02-32 Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení 

PS 01-02-81 Žst. Rožnov p. R., úpravy radiové sítě 

PS 01-02-93 Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 

PS 01-03-71 Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn 

SO 01-10-01 Žst. Rožnov p. R., železniční svršek 

SO 01-11-01 Žst. Rožnov p. R., železniční spodek 

SO 01-12-01 Žst. Rožnov p. R., nástupiště 

SO 01-20-01 Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční tratí v km 12,7 

SO 01-30-01 Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov 

SO 01-30-02 Žst. Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů 

SO 01-30-02.1 Žst. Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, CETIN 

SO 01-30-02.2 Žst. Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek 

SO 01-30-03 Žst. Rožnov p. R., přeložky rozvodů ČEZ 
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SO 01-30-04 Žst. Rožnov p. R., přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA 

SO 01-31-01 Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty 

SO 01-31-02 Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody 

SO 01-32-01 Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB 

SO 01-32-02 Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET 

SO 01-33-01 Žst. Rožnov p. R., plynovody 

SO 01-50-01 Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace 

SO 01-50-02 Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace 

SO 01-52-03 Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy 

SO 01-60-01 Žst. Rožnov p. R., kabelovod 

SO 01-71-01 Žst. Rožnov p. R., výpravní budova 

SO 01-71-01.01 Architektonicko-stavební část 

SO 01-71-01.02 Elektroinstalace a hromosvod 

SO 01-71-01.03 Zdravotechnika 

SO 01-71-01.04 Klimatizace a vytápění 

SO 01-77-01 Žst. Rožnov p. R., orientační systém 

SO 01-78-01 Žst. Rožnov p. R., demolice 

SO 01-79-01 Žst. Rožnov p. R., oplocení 

SO 01-79-02 Žst. Rožnov p. R., mobiliář 

SO 01-86-01 Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení 

SO 01-88-01 Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění 

SO 90-92-01 Kácení a vegetační úpravy 
Kurzívou jsou označeny vedlejší stavby souboru staveb. 

Umístění stavby: 
na pozemích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm:       

p.č. 1005/10, 1000/1, 1000/29, 1000/31, 1000/4, 1000/25, 1000/32, 1002/85, 1009/6, 1040/2, 1040/146, 

1040/147, 1040/148, 3715/1, 1002/31, 1002/66, 1000/20, 1000/24, 1000/2, 1005/2, 1002/3, 1002/57, 

1002/86, 1002/89, 1002/90 – ostatní plocha, p.č. st. 679/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 

pro dopravu č.p. 492, přístupy na stavbu: p.č. 998/4, 3601/6, 1002/68, 1002/141, 1002/2, 1009/15, 

1002/75, 1002/68 – vše ostatní plocha 

Popis stavby: 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejímž cílem je provést v žst. Rožnov pod Radhoštěm následující 

úpravy: 

- rekonstrukce stávající výpravní budovy, 

- zřízení dvou přístupových cest ke staniční budově a vybudování parkovacích ploch v blízkosti stanice, 

- směrová úprava kolejí a zřízení nástupišť s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad TK, 

- rekonstrukci zařízení pro cestující, zřízení bezbariérového přístupu a informačního systému, 

- zamezení nežádoucího pohybu cestujících přes koleje a plochy, kde probíhá manipulace a nakládka 

železničních vozů 

Ze stávající výpravní budovy bude demolována celá vrchní stavba vyjma torza obvodových a vnitřních 

nosných stěn. Stávající suterén bude zachován. Všechny stropní a střešní konstrukce v nadzemní části 

budou postaveny nové. Kompletně bude odstraněna nejmladší přístavba stávajícího veřejného WC a celé 

zastřešení směrem ke kolejišti. V prostoru, vzniklém demolicí, bude postavena přístavba technologie 

provozu dráhy a technologie provozu samotné budovy včetně stání pro kola. Přístavba technologie bude 

propojena konstrukčně novým zastřešením před budovami směrem k nástupišti včetně vzniklé proluky 

mezi nimi. Nová technologická část bude samostatný objekt oddělený od stávajícího objektu průchodem 

pro pěší, a zároveň do stěny technologické přístavby u průchodu pro pěší, bude zakomponován box pro 

kola. Stávající objekt výpravní budovy bude v rámci rekonstrukce zachován a navrácen do původního 

historického vzhledu. Zastřešení před výpravní budovou a novou technologickou částí bude dřevěné. 

Nová technologická část bude zděný objekt, s povrchovou úpravou v betonové stěrce, nebo v omítce 
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tmavě šedého odstínu, vstupní dveře do technologické části budou šedé antracitové, zvýrazněné světlými 

prvky, tvořenými pásky, které navazují na vzhled historické fasády. U stávající výpravní budovy bude 

vyměněna celá konstrukce střechy, včetně zhotovení repliky dřevěného historického štítu nad 

dvoupodlažní části výpravní budovy. Střešní krytina nad VB bude plechová, v tmavším šedém odstínu. 

Střešní krytina nad zastřešením a technologickou částí bude fóliová. Celý objekt dostavby je podtržen 

dřevěným prvkem atiky, který evokuje materiál, který už je na stávající budově použit, na štítu 

dvoupatrové části. Součástí generální opravy výpravní budovy budou zcela nové elektroinstalace, 

hromosvod, sdělovací instalace, zdravotně technické instalace, vytápěním vzduchotechnika a chlazení. 

Po dobu rekonstrukce bude vybudován provizorní objekt z mobilních kontejnerových buněk, který bude 

napojen na provizorní přípojku silnoproudu a sdělovací kabely. V čekárně bude umístěný reproduktor pro 

hlášení rozhlasu. WC kontejnery budou vybaveny zásobníky na vodu a nádržemi na splaškovou vodu. 

Stavební staničení žst. Rožnov pod Radhoštěm navazuje na staničení trati Valašské Meziříčí - Rožnov 

pod Radhoštěm dle projektu osy koleje č. 1 na TÚ2141 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, km 

0,181 – 13,249 z roku 2018. Upravená hodnota staničení v místě navázání směrového oblouku, KO z 

původní hodnoty 12,687 639 na 12,695 339 (posun o 7,7 m). V železniční stanici Rožnov pod Radhoštěm 

probíhá řídící staničení v koleji č. 1 a v koleji č. 1a, za výhybkou č. 1 probíhá v koleji č. 2a. Stavební 

staničení ostatních kolejí je staničeno od km 0,000 000 ve směru stavebního staničení. Rozsah 

rekonstrukce svršku ve stanici je v celém rozsahu všech kolejí (začátek úseku navázání SVÚ).  

Směrové řešení vychází z požadavků na dodržení užitečných délek v jednotlivých kolejích stanice.  Kolej 

č. 1, jako pokračování hlavní koleje z mezistaničního úseku, se nachází u výpravní budovy, tak aby 

všechny osobní vlaky zajížděly přímo před výpravní budovu, bez nutnosti zajíždění do odbočné větve 

výhybky. Všechny osobní vlaky (mimo speciálních jízd a mimořádných událostí) budou zajíždět na tuto 

kolej a tak zde bude zajištěn přímý přestup na autobus či přístup na nově zřizované parkoviště bez 

nutnosti využití přechodu přes kolejiště. Výhybka č. 3 je umístěna s ohledem na drážní pozemek a 

respektuje také stávající parkoviště na parcele č. 1000/25. Osová vzdálenost kolejí ve stanici je 4,75m. 

Rychlost v navazujícím mezistaničním úseku před stanicí je V = 60 km/h. Navržená rychlost ve stanici je 

V = 40 km/h (pro všechny koleje). Byl také zohledněn budoucí návrh zabezpečení a umístění návěstidel 

na rychlost V = 50 km/h. 

Rozsah sanace železničního spodku je v celém rozsahu staničních kolejí. Úprava železničního spodku 

začíná v místě před podchodem v km 12,686 731. V rámci objektu železničního spodku bude zřízeno i 

nové odvodnění železničního spodku pomocí trativodního a svodného potrubí. 

Ve stanici jsou navržena dvě nástupiště. První vnější nástupiště u koleje č. 1 před výpravní budovou a 

druhé poloostrovní jednostranné nástupiště u koleje č. 2, které bude užíváno jen v případě mimořádných 

událostí a speciálních jízd. Nástupní hrany jsou číslovány ve směru od výpravní budovy, pro účely 

informování cestujících je pro orientační systém použito číslování hran nástupišť 

Výška nástupních hran je 550 mm nad TK, nástupiště č. 1 (u koleje č. 1 před VB), nástupní hrana 1 délky 

100 m, nástupiště vnější, o min. šířce 3,0 m, nástupiště č. 2 (u koleje č. 2, nachází se mezi kolejemi č. 1 a 

č. 2), nástupní hrana 2 délky 120 m, nástupiště jednostranné poloostrovní, o min. šířce 3,0 m 

Přístup na obě nástupiště je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem z čela nástupišť od centrálního 

přechodu v maximálním sklonu 7,6% na poloostrovní nástupiště a max. sklonu 8,1% na vnější nástupiště. 

Další přístupy na vnější nástupiště jsou mezi technologickou a výpravní budovou od autobusového 

nádraží a od nového parkoviště P+R směřujícího pod zastřešení před budovami. Pro centrální přechod 

budou použity celopryžové přechodové konstrukce schváleného typu, vnější přejezdové panely budou 

osazeny na betonové závěrné zídky.  

Zábradlí je navrženo v místech přístupového chodníku k nástupištím (mezi kolejemi je z bezpečnostních 

důvodů zábradlí osazeno po obou stranách), na nenástupních hranách a na konci nástupišť. 

V rámci stavebních postupů bude zřízeno provizorní sypané nástupiště na záhlaví žst., a to o délce 55 m z 

vyzískaných tvárnic ze stanice.  

Délka řešeného stavebního úseku komunikace je celkově 156,90 m. Chodník začíná v km 0,000 na místní 

komunikaci v ulici Zemědělská s navázáním na novou plochu u přechodu přes koleje vedle výpravní 
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budovy. Účelová komunikace začíná napojením na ulici Zemědělskou a pokračuje do staničení 0, 170 59 

podélného profilu. 

Šířka chodníku bude 2,30 m, chodník bude umístěn ve vzdálenosti min. 3,30 m od osy přilehlé koleje. 

Chodník bude ohraničen chodníkovými obrubníky. V souběhu s účelovou komunikací bude chodník v 

jedné výškové úrovni s komunikací, v ploše chodníku bude umístěn varovný pás šířky 0,40 m. 

Účelová komunikace bude sloužit pro příjezd k parkovišti K+R a pro vjezd na manipulační plochu (viz 

SO 01-52-03 Úpravy nakládkové plochy). Komunikace bude zakončena v úvraťovém obratišti s šířkou 

jízdního pruhu 3,70 m. V místě rozšíření komunikace bude vpravo umístěno 6 kolmých stání K+R o 

rozměrech 4,50 x 2,80 m, s rozšířením krajního stání a jedno stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Za stáními bude komunikace pokračovat se dvěma jízdními pruhy šířky 3,0 m, s rozšířením v 

místě napojení na ulici Zemědělská. Ve stávajícím chodníku na ulici Zemědělská bude vytvořeno snížené 

místo pro pěší návaznost chodníku od nádraží. 

Příjezdná komunikace bude v celé délce 67,94m provedena z betonové zámkové dlažby, parkovací stání 

pak budou provedena z betonové drenážní dlažby rozměru 200/200 rovněž v přírodní barvě. Chodníky 

budou provedeny ze zámkové dlažby tvaru pásek 200/100 ve skladbě o celkové tloušťce 30 cm v celkové 

proměnné šířce, nejméně však 1,6m. Příjezdová komunikace k novému parkovišti včetně průjezdné části 

mezi parkovacími stáními je navržena v délce 172,5m.  

Začátek komunikace bude napojen na zpevněné plochy parkoviště LIDL, ukončena bude v těsné blízkosti 

nově navržené technologické budovy přiléhající k výpravní budově. Komunikace bude provedena se 

dvěma jízdními pruhy šířky 3,0 m, ohraničená zapuštěnými betonovými nájezdovými obrubníky v první 

části a ve druhé, podél parkovacích míst, pak lemována betonovými přídlažbovými deskami do betonu, 

kterými budou stání opticky oddělena. Příjezdná komunikace bude v celé délce provedena z betonové 

zámkové dlažby tvaru pásek v barvě natural. Parkovací stání pak budou provedena z betonové drenážní 

dlažby rozměru 200/200 rovněž v přírodní barvě.  

Navržené parkoviště je tvořeno 8 podélnými stáními vpravo (ve směru k VB) a 21 kolmými stáními 

vlevo. Celkem bude v rámci objektu vybudováno 29 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho budou 2 

podélná stání vyhrazena pro vozidla Správy železnic, a.s. a v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. bude 1 kolmé 

stání nejblíže k výpravní budově vyhrazeno pro osoby ZTP (druhé vyhrazené stání pro osoby ZTP bude 

zřízeno na parkovací ploše vpravo od VB, kde bude celkem 7 parkovacích stání a je řešeno samostatným 

objektem SO 01-50-02). Dvě kolmá stání uprostřed parkoviště poblíž místa pro přecházení vozovky a 

schodiště na nástupiště budou dále vyhrazena pro krátkodobé zastavení (K+R). 

Bude vybudován nový vjezd na nakládkovou plochu, který se napojí na novou příjezdovou komunikaci k 

nádraží (viz SO 01-50-01). Šířka vjezdu bude 5,0 m. Stávající vjezd z ulice Zemědělská bude zrušen. 

Součástí stavby je dále provedení informačního a orientačního systému pro cestující, pokládky, přeložky 

a ochrany kabelů investora i cizích vlastníků, vodovodní a kanalizační přípojky.  

 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost 

o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné 

územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j. DUCR-

64363/21/Sj dne 3.1.2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j. DUCR-64333/21/Sj. 

Unesením č.j. DUCR-64389/21/Sj dne 3.11.2021 stanovil lhůtu k  provedení úkonu spočívajícího 

v doplnění žádosti o vydání společného  povolení do 31.3.2022. Dne 16.3.2022 požádal žadatel o 

prodloužení této lhůty do 31.5.2022 z důvodu časové náročnosti zajištění požadovaných dokladů. Drážní 

úřad žadateli vyhověl a rozhodl s přihlédnutím k návrhu žadatele usnesením č.j. DUCR-16210/22/Sj dne 

17.3.2022 o prodloužení lhůty k doplnění podání do 31.5.2022.  

Dne 11.5.2022 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.  Drážní úřad podle § 94m odst. 1 

stavebního zákona 

o z n a m u j e  
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účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování společného územního a 

stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost po doplnění poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 

podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

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

důkazy nejpozději do 15 dnů následujících po dni doručení tohoto oznámení. 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, 

musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 

stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec, na jejímž území má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn, může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 

která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v 

rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

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

řízení, a důvody podání námitek. 

Drážní úřad posoudí námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje 

rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si Drážní úřad učiní úsudek a rozhodne ve 

věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných 

práv. 

Do podkladů žádosti o společné povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury,  

na výše uvedené adrese. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 

odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního 

řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům 

řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 

odst. 1 správního řádu,  jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. U stavebních 

záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení 

řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu ; 

jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního 

zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v 

dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 

Výzva účastníkům řízení  podle § 36 odst. 3 správního řádu:  

Drážní úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu oznamuje účastníkům řízení, že po 

uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít 

shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Drážní úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 

správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit ve lhůtě od 16.6.2022 

do 21.6.2022.  Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.  

 

 Ing.  Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc       
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 

vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na elektronické úřední 

desce Drážního úřadu. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 

 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 

 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

Razítko:      Podpis:  

Rozdělovník:  

Účastníci řízení:  

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník 

pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku): 

1. stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO:70994234, zastoupený 

SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

2. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226, adresa pro 

doručování: Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

3. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

5. Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 

6. Billa Reality spol s.r.o., 251 01 Modletice 67 

7. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 

8. Z-Group a.s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín 

9. SLUG a.s., Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava 

10. ATINERA s.r.o., 744 01 Trojanovice 691   

11. Jaroslav Mandula, 756 53 Vidče 581 

12. Ing. Radim Jeřábek, Sluneční 1381/21, 742 21 Kopřivnice 

13. Karel Petružela, Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

14. Milena Petruželová, Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

15. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 

16. ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, Děčín 

17. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

18. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 

19. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 

20. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet, Služby, s.r.o., Plynárenská 

499/1, 602 00 Brno  

21. Miroslav Halamíček-Elektro hm, U Kantorka 1614, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

22. TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno):   

vlastníci následujících nemovitostí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm: 

pozemky: p.č. 1005/4, 1005/11, 1002/71, 1002/94, 4571/3, 5004, 5003, 1002/67, 1002/74, 1002/78, 

1002/58, 1308, 4842/2, 1333/1, 1002/119, 3602/1, 6153, 1062/14, 3751/1, 3715/10, 3715/2, 3715/4, 

3715/9, 681, 1000/21, 680, 4571/1, 4571/2, 1002/2, 1002/87, 1002/88, 1002/12, 1002/64, 1002/10, 

1002/9, 1002/14, 1002/33, 1002/5, 1002/35, 1002/19, 1002/118, 1002/67, 1002/68, 4842/1, 1002/34 

stavby:  

st.760 – č.p.573, st.697/1 – č.p.500, st.697/2 – č.p.574, st.761/1 – č.p.572, st.761/4 – č.p.2597, st.821 – 

č.p.591, st.822 – č.p.592, st.850/1 – č.p. 594, st.850/2 – č.p. 866,  st.919 – č.p.103, st.849 – č.p.596, st.886 

– č.p.593, st.851 – č.p.597, st.679/2 – bez č.p./č.e., st.4167 – č.p.2306, st. 3934 - bez č.p./č.e.,  st.4011 – 

bez č.p./č.e., st.2966 – č.ev.1  

Dotčené orgány: 

1. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Vsetín, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské 

Meziříčí  

3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

4. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

5. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, Praha 

6. Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

7. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, Hlásenka 

1516,  755 01 Vsetín 

Na vědomí:  

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234 

Adresa pro doručování: 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova 1,  779 00Olomouc  

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava  

 

Spis 

 


		2022-05-16T09:50:49+0000




