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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako
příslušný drážní správní úřad podle ustanovení § 56 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), ve spojení s ustanovením § 15 odst. 1
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
rozhodlo
o odvolání účastníků řízení akciové společnosti Javořice, IČ: 634 92 202, se sídlem
Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení 7, a pana Davida Kokty, bytem Brusné 61, 768 61 Brusné,
oba zastoupeni Mgr. Alešem Zapletalem, advokátem, se sídlem Masarykovo náměstí 122,
753 01 Hranice I, podanému proti rozhodnutí Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní
odbor Olomouc, ze dne 24. listopadu 2021, č. j. DUCR-68753/21/Sj – společné povolení vydané
pro veřejně prospěšnou stavbu – soubor staveb s názvem Bystřice pod Hostýnem – Rekonstrukce
žst. Bystřice pod Hostýnem v rozsahu tam uvedených stavebních objektů a provozních souborů,
takto:
„I. Rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 24. listopadu 2021, č. j. DUCR-68753/21/Sj,
s e podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu m ě n í tak, že :
A) Ve výroku rozhodnutí se doplňuje text:
Podle § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, odvolací správní orgán na základě závazného stanoviska Městského úřadu
Bystřice pod Hostýnem, ze dne 15. dubna 2021, č. j. MUBPH 8063/2021, rozhodl o kácení
dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbě takto:
- Termín ke skácení dřevin se stanovuje na dobu od 1.11.2022 do 15.3.2023.
- Současně se ukládá žadateli, Správě železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, provedení náhradní výsadby v počtu 2 ks dřevin
ve druhu Prunus maheleb, 2 ks dřevin ve druhu Carpinus betulus a 2 ks dřevin ve druhu
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Primus avium na pozemku parc.č. 2906/16 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, 3 ks dřevin ve
druhu Prunus serrulata „Royal Burgundy“ na pozemku parc.č. st. 1548/1 v k.ú. Bystřice pod
Hostýnem, 4 ks dřevin ve druhu Cornus mas na pozemku parc.č. st.1548/1 v k.ú. Bystřice
pod Hostýnem, 1 ks dřeviny ve druhu Sophora japonova „Princeton Upright“ na pozemku
parc.č. 2850/2 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, 2 ks dřevin ve druhu Sophora japonova
„Princeton Upright“ na pozemku parc.č. 2906/53 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem ( viz příloha
č.j. Výsadba nádraží Bystřice pod Hostýnem ) a 26 ks dřevin ve druhu Prunus subhirtela
„Fukubana“ na pozemku parc.č. 2811/3 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a 7 ks dřevin ve druhu
Prunus subhirtella „Fukubana“ na pozemku parc.č. 2879/45 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
(viz příloha č. 2 Výkres Sušilova ulice, stromy označené č.1-33) s velikostí kmínku
minimálně 12-14 cm, v termínu do 30.11.2023 a následnou péčí o nově vysazené dřeviny po
dobu pěti let. Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele
jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin a výsadba bude provedena dle
arboristického standartu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů (dostupné on-line
http://standardy.nature.cz) včetně provedení úpravy stanoviště (odstranění nežádoucích
materiálů a případná výměna kontaminované či nevhodné půdy).
Stanovení náhradního reálného termínu plnění projedná stavebník s Městským
úřadem Bystřice pod Hostýnem.
Podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, odvolací správní orgán na základě závazného stanoviska Obecního úřadu
Chvalčov ze dne 13. ledna 2020, č. j. 1289/2020, rozhodl o kácení dřevin rostoucích mimo
les takto:
- kácení lze provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
- kácení lze provést pouze v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3.
Podle § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, odvolací správní orgán na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Loukov
ze dne 24. května 2021, č. j. OU162/2021, rozhodl takto:
- Termín ke skácení dřevin se stanovuje na dobu od 30.11.2022 do 15.3.2023.
- Současně ukládá žadateli Správa železnic, státní organizace, Stavební správa
východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, provést na svůj náklad náhradní výsadbu v počtu 120
ks ovocných dřevin dle požadavku Obce Loukov na p.č. 2209 v k.ú. Libosváry u Bystřice
pod Hostýnem v následujícím složení: 40 ks hrušní, 40 ks švestka domácí a 40 ks třešeň
obecná. Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti
ČSN 464902-1 Výpěstky ovocných dřevin a výsadba bude provedena včetně instalace
ochrany proti okusu a ohryzu.
Stanovení náhradního reálného termínu plnění projedná stavebník s Obecním úřadem
Loukov.
B) V podmínce č. 20 rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 24. listopadu 2021,
č. j. DUCR-68753/21/Sj, se vypouští body C., E. a H.
C) Doplňuje se nová podmínka č. 30, která zní:
„30. Stavebník zajistí před zahájením části stavby – železniční svršek a spodek –
provedení statického posouzení příslušných částí stávající opěrné zdi na pozemku
parc. č. 2906/10 a 3018/4 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem a posouzení jejího
vztahu k novému uspořádání kolejiště a změně železničního provozu soudním znalcem
nebo oprávněnou osobou s příslušnou autorizací.“
II. V ostatních částech s e rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 24. listopadu 2021,
č. j. DUCR-68753/21/Sj, podle § 90 odst. 5 správního řádu p o t v r z u j e a odvolání proti
němu s e z a m í t á.“
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O d ů v o d n ě n í:
I.
Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný odvolací správní orgán (dále též jako „odvolací
správní orgán“) obdrželo dne 9. února 2022 cestou Drážního úřadu, se sídlem Wilsonova 300/8,
121 06 Praha 2 (dále též „Drážní úřad“ nebo „správní orgán prvního stupně“), odvolání akciové
společnosti Javořice, IČ: 634 92 202, se sídlem Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení 7, a pana
Davida Kokty, bytem Brusné č. p. 61, 768 61 Brusné, oba zastoupeni Mgr. Alešem Zapletalem,
advokátem, se sídlem Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice I, (dále též „odvolatelé“), proti
rozhodnutí Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, ze dne 24. listopadu
2021, č. j. DUCR-68753/21/Sj – společné povolení vydané pro veřejně prospěšnou stavbu
– soubor staveb s názvem Bystřice pod Hostýnem – Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem
v rozsahu tam uvedených stavebních objektů a provozních souborů (dále též „rozhodnutí
správního orgánu prvního stupně“, „stavební povolení“, „společné povolení“ nebo „napadené
rozhodnutí“).
Správní orgán prvního stupně, jelikož neshledal důvody pro uplatnění autoremedury
podle § 87 správního řádu, ve smyslu § 88 odst. 1 správního řádu předložil přílohou přípisu ze dne
8. února 2022, č. j. DUCR-7950/22/Ro, odvolání se spisovým materiálem odvolacímu správnímu
orgánu.
Odvolací správní orgán při přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí správního
orgánu prvního stupně postupoval podle zásad stanovených v § 89 odst. 2 správního řádu
pro řízení o odvolání. Posoudil právně významné skutečnosti, které jsou doloženy v předmětném
spisovém materiálu a které jsou významné jednak z hlediska přezkoumání souladu napadeného
rozhodnutí s právními předpisy, tj. z hlediska zákonnosti, jednak z hlediska jeho správnosti.
II.
Předmětem společného povolení souboru staveb s názvem Bystřice pod Hostýnem
– Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem (uvedeno pouze v hlavních částech stavební
a technologické části) je:
D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
D.2. STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Stavebníkem je Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.,
IČ: 646 10 357, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc (dále též jako „stavebník“).
Umístění stavby:
k.ú. Bystřice pod Hostýnem: p.č.st. 469 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez
č.p./č.e. – doprava, p.č. st. 1548/1 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Bystřice pod
Hostýnem č.p. 409 – doprava, p.č. st. 3080 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez
č.p./č.e. – doprava, p.č. 2852/27, 2906/1, 2906/5, 2906/6, 2906/15, 3018/75, 2906/16, 2906/60,
2906/10, 2850/2, 2850/3, 2850/6, 2850/7, 2852/12, 2852/282852/34, 2853/1, 2905/2, 2905/4,
2906/52, 2906/53, 3103, 3018/4, 1120/2 – vše ostatní plocha, p.č. 1174/6, 2128/1, 3017/3, 703/3,
709/3, 715/3, 747/3, 748/3, 755/3, 702/3, 739/3, 1174/8, 721/3, 720/3, 727/3, 708/3, 740/3, 732/3,
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726/3 – vše orná půda, p.č. 1174/15 – vodní plocha, p.č. 2159/24 – trvalý travní porost, p.č. 1118/5
- zahrada
k.ú. Chvalčova Lhota: p.č. 652 – ostatní plocha k.ú. Chvalčov: p.č. 1176, 1177 – obě ostatní
plocha
k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem: p.č.st. 270 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba bez č.p./č.e. – doprava, p.č. 5897, 5412, 5861, 5901, 5949, 5246, 5413, 5280, 5512, 5858,
5900 – vše ostatní plocha, p.č. 5509, 6110, 6539 – vše vodní plocha, p.č. 5274, 5275, 5272, 5273,
5276 – orná půda
k.ú. Příkazy u Osíčka: p.č. st. 29 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Osíčko
č.p. 129 – občanská vybavenost, p.č. 942/3 – ostatní plocha
Pozemky sousední ke stavbě:
k.ú. Bystřice pod Hostýnem. - p.č. 2125/5, 2125/2, 2125/4, 2106/1, 2106/2, 2102/1,
2102/2, 2102/3, 2098/1, 2096/1, 2097/2, 2083/1, 2083/5, 2083/4, 3056, 2150/1,3055, 1932/6,
3061, 3054, 3055, 2834/1, 3052/2, 3053, 3051/1, 1888/3, 1888/6, 1876, 1, 873/1, 2834/2, 1872/2,
1869/2, 1868/2, 1865/2, 1860, 2906/36, st. 3476, 2906/37, 2879/53, 1868/4, 1868/1, 1865/1, 3050,
2891/1, 1502/2, 1443/4, 1441/4, 1440/4, 1439/6, 1439/1, 2838/3, 2838/7, 1420/26, 1420/25,
2906/17, 2906/18, 2906/19, 2906/39, 2906/51, 2906/50, 1307/2, 2950/18, 2850/17, 2850/16,
29850/15, 2850/14, 2850/13, 2850/20, 2850/19, 2850/1, 2850/10, 2850/9, 2852/12, 3018/4,
3018/83, 3018/7, 13018/6, 3018/5, 3018/68, 3018/67, 3018/66, 3018/64, 3018/65, 675/3, 676/3,
677/3, 678/3, 679/3, 684/3, 685/3, 690/4, 3017/20, 697/3, 2906/7, 829/22, 2906/60,, 2905, 2905/2,
2906/52, 2850/7, 2850/8, 2850/9, 2852/12, 859/1, st.1558, st. 1559, st. 1101, 1114, 1118/5, 1118/1,
1119/4, 2853/1, 2906/8, 1128/2, 1132/2, 1133/2, 1136/2, 1140/3, 1144/2, 1154/4, 1154/2, 1157/4,
1174/16, 1157/2, 1174/11, 2168/1, 2159/8, 2159/9, 2159/20, 2159/4, 2159/25, 2159/14, 2127,
2121, 2125/10, 2114
k.ú. Chvalčov: p.č. 530, 532, 525/1, 524/2, 524/1, 561/49, 561/55, 561/56, 561/57, 581/12,
581/11, 587, 614, 615, 616, 619/1, 520/1
k.ú. Chvalčova Lhota: p.č. 591/1, 597/2, 601/1, 602, 617/2, 616/2, 615/2, 614/2, 603, 596/2
k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem: p.č. 5955, 5949, 5901, 5896, 6110, 360/3, 360/4,
360/9, 360/8, 360/7, 360/6, 362/4, 362/5, 369/2, 370/2, 371/2, 378/2, 379/2, 381/2, 382/2, 383/2,
384/2, 385/2, 6535, 388/2, 389/2, 392/2, 398/2, 399/2, 404/2, 405/2, 410/2, 410/3, 410/4, 417/2,
423/2, 426/2, 431/2, 432/2, 426/2, 431/2, 5857, 526/4, 526/3, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783,
5784, 5785, 6537, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5822, 5819,
5818, 5817, 5816, 5815, 5813, 5796, 5808, 6539, 5471, 5495, 5506, 5511, 5412, 5413, 5414,
5415, 5318, 5246, 5279, 5278, 5277, 5276, 5282, 5283
k.ú. Příkazy u Osíčka: p.č. 2143, 486/10.
Stručný popis stavby:
Stavba „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ je veřejně prospěšnou dopravní stavbou,
jejímž základním účelem je zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění
bezbariérových přístupů, zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků a bezpečnosti železničního
provozu, zajištění spolehlivého železničního provozu a odpovídajících pracovních podmínek pro
zaměstnance provozovatele dráhy, a také splnění požadavků platné legislativy. Cílem díla je
rovněž optimalizace prostor výpravní budovy tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové
dopravy. Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem spočívá především v úpravě, přizpůsobení
dispozice kolejiště aktuálním potřebám vyjma valašskomeziříčského zhlaví, které již bylo
rekonstruováno. Bude provedena rekonstrukce kolejového spodku a svršku, výstavba nových
nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK a přístupových komunikací, bude vybudováno
nové staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení a nové traťové zabezpečovací a sdělovací
zařízení úseku Bystřice pod Hostýnem – Osíčko. Bude provedena demolice dosavadní výpravní
budovy (povoleno v samostatném řízení), která bude nahrazena novostavbou výpravní budovy
s novou dispozicí.
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Je navržen jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu zastřešený
plochou střechou.
Stavebně i technologicky bude upraven staniční přejezd v žkm 35,293, nově bude
na přejezdu navržen chodník, z jedné strany napojen na stávající chodník, z druhé strany bude
v rámci samostatné investice města navrženo prodloužení a napojení chodníku podél nezpevněné
plochy. Přejezd bude nově PZS se závorami. Pro potřeby úprav přejezdu bude také rozšířen
stávající silniční propustek a současně bude zdemolován propustek drážní ev. žkm 35,297.
V rámci realizace bude také zrušena vlečka Matyska (snesení v rozsahu pozemků státní
organizace Správa železnic). Zrušení vlečky bylo povoleno samostatným rozhodnutím Drážního
úřadu pod č. j. DUCR-60813/20/Zv.
III.
Pro umístění stavby stanovil Drážní úřad podmínky:
1. Stavba bude umístěna podle dokumentace zpracované firmou MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 64610357, a ověřené Drážním
úřadem ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu
Drážního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací a
tímto rozhodnutím odborně způsobilou osobou
Pro provedení stavby stanovil Drážní úřad samostatně 29 podmínek.
Stavebník podal dne 6. dubna 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedený
soubor staveb. Dnem podání bylo podle § 44 odst. správního řádu 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 ze dne 28. dubna 2021, č. j. DUCR-23126/21/Sj, současně
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti ze dne 28. dubna 2021, č. j. DUCR-23101/21/Sj.
Dne 28. května 2021 byl Drážnímu úřadu doručen dopis Ministerstva kultury
č. j. MK 36745/2021/OPP, s informací, že Ministerstvo kultury obdrželo návrh na prohlášení
výpravní budovy železničního nádraží v Bystřici pod Hostýnem za kulturní památku. Dnem podání
návrhu tak bylo zahájeno řízení o předběžné otázce podle § 57 správního řádu. Vydání rozhodnutí
Drážního úřadu záviselo na řešení předběžné otázky. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je vlastník povinen od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení jeho věci nebo stavby za kulturní památku až do
rozhodnutí Ministerstva kultury chránit svoji věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo
odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího
vlastnictví, správy nebo užívání. Z těchto důvodů Drážní úřad řízení o odstranění stavby v části,
týkající se demolice výpravní budovy na p. č. st. 1548/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba č. p. 409 – doprava, svým usnesením dne 7. června 2021, č. j. DUCR31849/21/Sj, přerušil.
Dne 16. července 2021 byly doplněny požadované doklady pro společné územní a stavební
řízení. Ze stejného důvodu (řešení předběžné otázky – odstranění výpravní budovy je nezbytnou
podmínkou uvolnění prostoru pro umístění nových staveb ve společném řízení) nebylo možno
pokračovat ve společném řízení, proto Drážní úřad řízení usnesením ze dne 2. srpna 2021,
č. j. DUCR-43364/21/Sj, přerušil s tím, že bude v řízení pokračovat po doložení dokladu
o vyřešení předběžné otázky. Dne 15. září 2021 bylo doloženo zástupcem stavebníka rozhodnutí
Ministerstva kultury ze dne 14. září 2021, č. j. MK 58374/2021 OPP, kde Ministerstvo kultury
neprohlašuje za kulturní památku výpravní budovu vlakového nádraží v Bystřici pod Hostýnem,
která sestává z pozemku parc. č. st. 1548/1, jehož součástí je výpravní budova č. p. 409,
v kat. území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, kraj Zlínský.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. září 2021. Tímto byly odstraněny všechny nedostatky
žádosti o společné povolení.
Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dopisem ze dne 11. října 2021,
č. j. DUCR-56789/21/Sj, účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování
společného územního a stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště
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a žádost poskytla po doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě
i ústního jednání.
Pro stavbu vydal Městský úřad Bystřice pod Hostýnem koordinované závazné stanovisko
ze dne 8. března 2020, č. j. MUBPH 27007/2020, jehož součástí je (bod 4) i závazné stanovisko
orgánu územního plánování, podle něhož je záměr přípustný.
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy zejména tyto doklady
a náležitosti:
- závazná stanoviska dotčených orgánů
- vydaná správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření
- stanoviska obcí
- rozhodnutí o zrušení železniční dráhy - vlečky Matyska a.s. pod č. j. DUCR-60813/20/Zv
s právní mocí ze dne 7. listopadu 2020
- rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 58374/2021 OPP, které nabylo právní moci dne
15. září 2021
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí.
Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do rozhodnutí.
Ve společném řízení bylo prokázáno, že stavební záměr je v souladu s požadavky
stavebního zákona, proto Drážní úřad žádosti za stanovených podmínek pro umístění a realizaci
souboru staveb vyhověl a vydal společné povolení. Okruh účastníků společného územního
a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k
písmeno e) 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.
Drážní úřad vydal společné povolení na základě kladného výsledku společného územního
a stavebního řízení. Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto společného
povolení a na která toto povolení navazuje, a rozhodnutí, vydaná souběžně s tímto společným
povolením, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.
Stavba je veřejně prospěšná podle § 5 odst. 1 zákona o dráhách. Pro stavbu tedy Drážní
úřad nepožadoval po stavebníkovi souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 184a
stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven
účel vyvlastnění zákonem.
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům,
k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti),
získá právní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění
stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, nebo na
základě jiného právního titulu, opravňujícího stavebníka provést stavební záměr.
Stavba je navržena na regionální trati, proto nepodléhá posouzení podle předpisů o provozní
a technické propojenosti evropského železničního systému. Nepodléhá ani posouzení podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení.
Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky
na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními
předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních
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právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená
dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Podmínkami tohoto rozhodnutí zabezpečil ochranu veřejných zájmů a dodržení obecných
požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Na tomto základě vydal společné povolení
ze dne 24. listopadu 2021, č. j. DUCR-68753/21/Sj.
IV.
Dopisem ze dne 9. prosince 2021 bylo proti společnému povolení Drážního úřadu ze dne
24. listopadu 2021, č. j. DUCR-68753/21/Sj, podáno odvolání účastníky řízení:
- Javořice, a.s., se sídlem Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení
- pan David Kokta, bytem Brusné č. p. 61, 768 61 Brusné
oba zastoupeni na základě plné moci Mgr. Alešem Zapletalem, advokátem, se sídlem
Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice I.
K obsahu odvolání:
Rozhodnutí bylo doručeno přímo účastníkům řízení, nebylo však doručeno jejich právnímu
zástupci.
Odvolání směřuje do všech výroků s tím, že odvolací důvody doplní oba účastníci následně
k výzvě správního orgánu.
Dopisem ze dne 24. ledna 2022 bylo odvolání doplněno:
(Odvolací správní orgán uvádí zkráceně jeho podstatné části).
Rozhodnutí je věcně nesprávné a nezákonné, správní orgán prvního stupně se
nedostatečně, resp. vůbec, nevypořádal s námitkami, vznesenými účastníky řízení, což se týká
především námitky spočívající v poukazu na existenci stavby opěrné zdi a jejímu vztahu
ke stávajícímu kolejišti, zejména z hlediska statiky a stabilizace samotného kolejiště.
Dle stavebního úřadu se po realizaci stavby poloha kolejí nezmění natolik, že by došlo k zásadním
změnám v zatěžování opěrné zdi oproti současnému stavu (budou provedeny pouze dílčí posuny
os kolejí).
Účastníci poukazují na to, že vyhodnocení otázky v jaké míře a v jakém rozsahu bude
kolejiště jakožto součást zamýšlené stavby zatěžovat opěrnou zeď je především otázkou
odbornou, k jejímuž zodpovězení nemá správní orgán prvního stupně jakoukoliv odbornou
kompetenci, pouhé konstatování stávajících a zamýšlených vzdáleností od pozemku účastníků je
zcela bez významu, pokud není součástí odborného hodnocení, z něhož jsou učiněny patřičné
závěry.
Ani stávající ani zamýšlené kolejiště nemůže bez opěrné zdi existovat, což je zcela zjevné
a logické. Pokud by tomu tak nebylo, opěrná zeď by nebyla ani nikdy postavena - její existenci
a význam pro danou stavbu nelze ignorovat, což však nastalo. Její smysl a účel je tedy definován
příslušnou projektovou dokumentací, kterou zjevně ani projektant ani správní orgán neměl
k dispozici, ani se ji nepokusil získat, ale ani se její absenci nepokusil napravit zkoumáním
stavebně -technického stavu, smyslu a účelu opěrné zdi a jejímu vztahu k tělesu kolejiště,
a to zejména z hlediska statiky. Výše uvedené představuje zásadní nedostatek napadeného
rozhodnutí, a to i z hlediska bezpečnosti zamýšlené stavby.
Účastníci řízení jsou tedy nuceni trvat na tom, aby odvolací správní orgán buď dokazování
doplnil s cílem odstranit uvedené nedostatky, tedy zejména vyhodnocením projektové
dokumentace opěrné zdi, kterou účastníci přikládají k odvolání a dále opatřením statického
posouzení opěrné zdi ve vztahu ke stávajícímu kolejišti a k zamýšlené stavbě nebo aby napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení.
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K odvolacím námitkám odvolací orgán činí následující závěry:
K odvolání ze dne 9. prosince 2021:
Rozhodnutí bylo doručeno přímo účastníkům řízení, nebylo však doručeno jejich právnímu
zástupci.
Odvolací správní orgán v tomto shledal pochybení v postupu Drážního úřadu při doručování
stavebního povolení, neboť na základě plné moci mělo být doručováno pouze právnímu zástupci.
Toto nyní napravuje při doručování rozhodnutí o odvolání.
K doplnění odvolání dopisem ze dne 24. ledna 2022 :
Dne 10. listopadu 2021 byl Drážnímu úřadu doručen datovou schránkou dokument s názvem
„Námitky účastníků společného územního a stavebního řízení“, který podal Mgr. Aleš Zapletal,
advokát, se sídlem Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice, který na základě doložené plné
moci zastupuje oba jmenované účastníky řízení, tj. akciovou společnost Javořice a pana Davida
Koktu.
Drážní úřad námitky účastníků řízení považoval za bezpředmětné, s tím, že:
Podle § 184a stavebního zákona, odstavce 1, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo
stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo
opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.
Podle odstavce 3 téhož ustanovení souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv
k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění
zákonem.
Podle § 5 odst. 1 zákona o dráhách: „Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové,
trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná“.
Podle § 5 odst. 2 téhož zákona: „Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy
odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající
věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě“, je zde tedy dán účel vyvlastnění zákonem.
Podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 je vyvlastnění přípustné jen pro účel
vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu
převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Ze shora uvedeného vyplývá,
že účel vyvlastnění je dán zvláštním zákonem, kterým je v tomto případě zákon o dráhách,
který stavbu dráhy regionální prohlašuje za stavbu veřejně prospěšnou s možností vyvlastnění
pro její realizaci. Veřejný zájem je posuzován ve vyvlastňovacím řízení příslušným vyvlastňovacím
úřadem. Povinností stavebníka, která je deklarována i v tomto rozhodnutí, je zajistit si
před započetím s prováděním stavby na cizích pozemcích práva k těmto pozemkům, ať již cestou
smluvní či vyvlastněním či jiným zákonným způsobem.
O náhradě za pozemky, jejich odkup, vyvlastnění či omezení vlastnického práva,
lze rozhodnout až ve vyvlastňovacím řízení, kupní cena v případě prodeje pozemků či cena
za omezení vlastnického práva je pak věcí znaleckého posudku či dohody smluvních stran, obojí
pak není v kompetenci Drážního úřadu, neboť přesahuje rozsah jeho působnosti (§ 94n odst. 4
stavebního zákona).
V.
Odvolací správní orgán se se shora uvedeným vypořádáním námitek provedených
Drážním úřadem ztotožňuje, čímž reaguje na část odvolání ze dne 24. ledna 2022 – část III.
s tím, že mu nevyhovuje.
Účastníci poukazují v odvolání na to, že vyhodnocení otázky v jaké míře a v jakém rozsahu
bude kolejiště jakožto součást zamýšlené stavby zatěžovat opěrnou zeď je především otázkou
odbornou, k jejímuž zodpovězení nemá správní orgán prvního stupně jakoukoliv odbornou
kompetenci, pouhé konstatování stávajících a zamýšlených vzdáleností od pozemku účastníků je
zcela bez významu, pokud není součástí odborného hodnocení, z něhož jsou učiněny patřičné
závěry.
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Odvolací námitce ohledně statického posouzení opěrné zdi odvolací orgán částečně vyhověl
stanovením nové podmínky č. 30, a to zejména vzhledem k vyjádření projektanta ze dne
11. listopadu 2021 s odkazy na „předpokládané“ skutečnosti a dále na jeho závěr č. 4, kde se
praví:
„Přesné zhodnocení je možné na základě podrobného statického přepočtu, který je nicméně
možný pouze na základě průzkumných činností, které nebyly majitelem pozemku povoleny“.
Odvolací správní orgán upozorňuje na to, že podmínky pro provedení statického
posouzení si musí stavebník v případě, že nedojde k dohodě s vlastníky pozemků, zajistit
buď prostřednictvím příslušného stavebního úřadu nebo občanskoprávní cestou ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Co se týče zaslané projektové dokumentace opěrných zdí, zpracované podle (tehdy platné
a účinné) vyhlášky č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb, organizací UNIPROJEKT, Projektová,
inženýrská a konzultační organizace PRAHA v únoru 1983 pod zak. číslem 193 3 236, archivní
číslo UIP 6 32940, jednalo se o stavbu Jihomoravské dřevařské závody, n. p., výstavba závodu,
Bystřice pod Hostýnem – „Odstranění havarijního stavu vleček“.
Stěna byla navržena z důvodu vyrovnání výškového rozdílu mezi kolejemi č. 101 a 106.
(Komplexně byly pro vyrovnání rozdílů mezi kolejemi v nádraží (žst. Bystřice pod Hostýnem)
a v závodě (JmDZ Bystřice pod Hostýnem) navrženy dvě opěrné stěny – velká stěna v celkové
délce 455,96 m a malá stěna v délce 75,970 m.
Geologický průzkum staveniště byl proveden v roce 1979 Projektovým ústavem VHMP
Praha a v roce 1980 byl proveden doplňující inženýrsko-geologický průzkum.
Dle předložené dokumentace součástí zadání (SO 13-11-01- železniční spodek a SO 13-1001 – železniční svršek) je v co největší možné míře respektovat stávající hranice drážních
pozemků a nezasahovat do sousedních cizích mimodrážních pozemků. Z tohoto požadavku
vychází i navrhované řešení. S ohledem na požadované zvětšení hodnoty poloměru směrového
oblouku v traťové koleji před žst. Bystřice pod Hostýnem jsou však dotčeny i mimodrážní pozemky
vpravo trati mezi km 34,300 – 34,600.
Toto se týká rovněž pozemků parc. č. 3018/4 – vlastník pan David Kokta a parc. č. 2906/10 –
vlastník Javořice, a. s.
Na základě výše uvedených skutečností odvolací správní orgán částečně vyhověl podanému
odvolání a společné povolení Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, ze dne
24. listopadu 2021, č. j. DUCR-68753/21/Sj, změnil na základě odvolacích námitek takto:
Souhrn podmínek pro provedení stavby se doplňuje o podmínku č. 30, která zní:
„30. Stavebník zajistí před zahájením části stavby – železniční svršek a spodek - provedení
statického posouzení příslušných částí stávající opěrné zdi na pozemku parc. č. 2906/10 a 3018/4
v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem a posouzení jejího vztahu k novému uspořádání
kolejiště a změně železničního provozu soudním znalcem nebo oprávněnou osobou s příslušnou
autorizací.“ Odvolání v ostatních částech zamítl a napadené rozhodnutí tak ve zbytku potvrdil.
Problematika řízení o vyvlastnění včetně předcházejících postupů (návrhy na dohody)
a otázka „znehodnocení“ okolních pozemků a dopadů na vlastníky pozemků však není
v kompetenci Drážního úřadu ani odvolacího správního orgánu, je věcí příslušného
vyvlastňovacího úřadu, pročež se danými námitkami odvolací správní orgán ani nemohl zabývat.
Odvolací správní orgán dále změnil napadené rozhodnutí dále tak (část A a B), že rozhodl ve
svém výroku o kácení dřevin rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby podle § 8 a 9
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě
závazných stanovisek orgánů ochrany přírody podle § 13a (odst. 3) vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů. Odvolací správní orgán s ohledem na plynutí času byl nucen reagovat na zde
uvedené termíny, jež se staly irelevantními. Převzal jejich podmínky s tím, že reálný termín plnění
projedná stavebník s příslušnými orgány, které závazná stanoviska vydaly. Předmětná závazná
stanoviska odvolací orgán nahradil výrokem tohoto rozhodnutí. Jak uvedeno, tento postup zvolil
odvolací správní orgán proto, že termíny ze závazných stanovisek již uplynuly.
Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 660 03 008

ID datové schránky: n75aau3
e-mail: posta@mdcr.cz
tel. +420 225 131 111

9

MD-5276/2022-130/6

V ostatních částech ponechává odvolací správní orgán společné povolení napadené
odvoláními v platnosti beze změn, neboť na základě výše uvedených skutečností neshledal
odvolací námitky věcně relevantními.
Poučení:
Podle § 91 odst. 1 správního řádu proti tomuto rozhodnutí odvolacího správního orgánu
se nelze dále odvolat.

V Praze dne 21. září 2022

– Otisk úředního razítka –

Elektronický podpis - 21.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jindřich Kušnír
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 26.10.2023 14:03:28-000 +02:00

Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drážní dopravy

Rozhodnutí se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední
desce Ministerstva dopravy v elektronické podobě a současně i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne:..............................

Sejmuto dne:.............................

Razítko a podpis úřední osoby správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí vyhlášky:

S žádostí o vyvěšení na úřední desce daného úřadu po dobu 15 dnů včetně zaslání oznámení
s datem vyvěšení a sejmutí po uplynutí stanovené lhůty zpět Ministerstvu dopravy se toto
rozhodnutí dále doručuje takto:
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Obecní úřad Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko
- Obecní úřad Loukov, 768 75 Loukov 199
- Obecní úřad Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov
Rozhodující pro běh lhůt je zveřejnění na úřední desce Ministerstva dopravy.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: - doručuje se jednotlivě
1. Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
zastoupená MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., IČ: 646 10 357, Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc; IDS: kjee9md
2. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem;
IDS: vqqbu36
3. Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IDS: bgfajkt
4. Obec Loukov, 768 75 Loukov 199; IDS: gwjaup6
5. Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov; IDS: 7q8bew4
6. České dráhy, a. s., IČ: 709 94 226, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, adresa
pro doručování: Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno; IDS: e52cdsf
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3; IDS: z49per3
8. Javořice, a.s., IČ: 634 92 202, Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení, zastoupena advokátem
Mgr. Alešem Zapletalem, Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice; IDS: ebye2mq
9. ZEPO Loukov, a. s., IČ: 255 17 147, č. p. 122, 768 75 Loukov; IDS: fh9g5te
10. ČEPRO, a.s., IČ: 601 93 531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice; IDS: hk3cdqj
11. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové; IDS: e8jcfsn
12. AG.Final, s.r.o., IČ: 258 40 011, Palackého 1498/3, 750 02 Přerov I; IDS: dx9jkdt
13. Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno; IDS: m49t8gw
14. EG.D, a. s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno; IDS: nf5dxbu
15. GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet Služby,
s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; IDS: jnnyjs6
16. CETIN a.s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; IDS: qa7425t
17. ČD-Telematika a.s., IČ: 614 59 445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3; IDS: dgzdjrp
18. T-Mobile Czech republic a.s., IČ: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4;
IDS: ygwch5i
20. InfoTel, spol. s.r.o., IČ: 469 81 071, Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno; IDS: t4wbzpv
21. Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha;
IDS: 29acihr
22. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 494 51 871, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž;
IDS: uk9gx2j
23. TON a.s., Michaela Thoneta 148, IČ: 499 70 585, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; IDS: surch62
24. RAAB Computer s.r.o., IČ: 055 58 069, Čs. Brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem;
IDS: x756bnd
25. Matyska a.s., IČ: 634 90 277, Slobodova 608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; IDS: stze4wm
26. Šallé Jaromír, Slobodova 858, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; IDS: 93rp3j4
27. Gazda Vojtěch, Karla Tomana 1209, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
28. Gazdová Pavlína, Karla Tomana 1209, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
29. Látalová Helena, Dr. Skaláka 1453/5, 750 02 Přerov I – Město
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30. Kotas Vladimír, Za Drahou 1366, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
31. Girstlová Olga Ing., č. p. 267, 664 23 Čebín; IDS: i85mscy
32. Podolová Leona, A. Kašpara 1477, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
33. Stibor Josef, Přízřenice č. ev. 86, 619 00 Brno
34. Musilová Olga, Kroužky 1607, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
35. Kokta David, č. p. 61, 76861 Brusné, zastoupen advokátem Mgr. Alešem Zapletalem,
Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice; IDS: ebye2mq
36. Svobodníková Hana Ing., Školní 731, 768 72 Chvalčov
37. Kubík Zdeněk, Novosady 199, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
38. Navrátil Jaroslav Mgr., 1.mája 1945/49, Liptovský Mikuláš, Slovensko
39. Zlámal Zdeněk, Vrchlického 105, 768 24 Hulín; IDS: xnetbfb
40. Kulhavý Miroslav, Huntířovská 79/3, 197 00 Praha 9 – Kbely
41. Ryšicová Anna, Bělidla 1122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
42. Slámová Monika, Vrobelova 2742/8, 767 01 Kroměříž
43. Janečka Josef, č. p. 57, 768 75 Loukov
44. Janečka Vladimír, č. p. 57, 768 75 Loukov
45. Janečková Miluše, č. p. 57, 768 75 Loukov
46. Rohan Jiří, Za Valy 383, 751 14 Dřevohostice
47. Mikulík Josef, č. p. 183, 768 75 Loukov
48. Skácal Zdeněk, č. p. 113, 768 75 Loukov
49. Ludka Vladimír, Wolkerova 802/50, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
50. Mikloš Petr, Polská 288/60a, 779 00 Olomouc
51. Ing. Ladislav Raab, Čs. Brigády 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem; IDS: 74k87wb
Ve zvýrazněných případech se doručuje rozhodnutí vždy pouze zástupci.
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících sousedních nemovitostí: doručuje se veřejnou vyhláškou
k.ú. Bystřice pod Hostýnem. - p.č. 2125/5, 2125/2, 2125/4, 2106/1, 2106/2, 2102/1, 2102/2,
2102/3, 2098/1, 2096/1, 2097/2, 2083/1, 2083/5, 2083/4, 3056, 2150/1,3055, 1932/6, 3061, 3054,
3055, 2834/1, 3052/2, 3053, 3051/1, 1888/3, 1888/6, 1876, 1, 873/1, 2834/2, 1872/2, 1869/2,
1868/2, 1865/2, 1860, 2906/36, st. 3476, 2906/37, 2879/53, 1868/4, 1868/1, 1865/1, 3050, 2891/1,
1502/2, 1443/4, 1441/4, 1440/4, 1439/6, 1439/1, 2838/3, 2838/7, 1420/26, 1420/25, 2906/17,
2906/18, 2906/19, 2906/39, 2906/51, 2906/50, 1307/2, 2950/18, 2850/17, 2850/16, 29850/15,
2850/14, 2850/13, 2850/20, 2850/19, 2850/1, 2850/10, 2850/9, 2852/12, 3018/4, 3018/83, 3018/7,
13018/6, 3018/5, 3018/68, 3018/67, 3018/66, 3018/64, 3018/65, 675/3, 676/3, 677/3, 678/3, 679/3,
684/3, 685/3, 690/4, 3017/20, 697/3, 2906/7, 829/22, 2906/60,, 2905, 2905/2, 2906/52, 2850/7,
2850/8, 2850/9, 2852/12, 859/1, st.1558, st. 1559, st. 1101, 1114, 1118/5, 1118/1, 1119/4, 2853/1,
2906/8, 1128/2, 1132/2, 1133/2, 1136/2, 1140/3, 1144/2, 1154/4, 1154/2, 1157/4, 1174/16, 1157/2,
1174/11, 2168/1, 2159/8, 2159/9, 2159/20, 2159/4, 2159/25, 2159/14, 2127, 2121, 2125/10, 2114
k.ú. Chvalčov: p.č. 530, 532, 525/1, 524/2, 524/1, 561/49, 561/55, 561/56, 561/57, 581/12,
581/11, 587, 614, 615, 616, 619/1, 520/1
k.ú. Chvalčova Lhota: p.č. 591/1, 597/2, 601/1, 602, 617/2, 616/2, 615/2, 614/2, 603, 596/2
k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem: p.č. 5955, 5949, 5901, 5896, 6110, 360/3, 360/4, 360/9,
360/8, 360/7, 360/6, 362/4, 362/5, 369/2, 370/2, 371/2, 378/2, 379/2, 381/2, 382/2, 383/2, 384/2,
385/2, 6535, 388/2, 389/2, 392/2, 398/2, 399/2, 404/2, 405/2, 410/2, 410/3, 410/4, 417/2, 423/2,
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426/2, 431/2, 432/2, 426/2, 431/2, 5857, 526/4, 526/3, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784,
5785, 6537, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5822, 5819, 5818,
5817, 5816, 5815, 5813, 5796, 5808, 6539, 5471, 5495, 5506, 5511, 5412, 5413, 5414, 5415,
5318, 5246, 5279, 5278, 5277, 5276, 5282, 5283
k.ú. Příkazy u Osíčka: p.č. 2143, 486/10
Dotčené orgány - doručuje se jednotlivě:
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem;
IDS: vqqbu36
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600,
760 01 Zlín; IDS: xwsai7r
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450/9a,
767 01 Kroměříž; IDS: z3paa5u
- Obecní úřad Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko; IDS: bgfajkt
- Obecní úřad Loukov, 768 75 Loukov 199; IDS: gwjaup6
- Obecní úřad Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov; IDS: 7q8bew4
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, DI,
Březinova 2819, 767 28 Kroměříž; IDS: w6thp3w
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; IDS: hjyaavk
- Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; IDS: scsbwku
Na vědomí – správní orgán prvního stupně:
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc;
IDS: 5mjaatd
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