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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

05.10.2020 (MUBPH 22970/2020) podali Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín a Obec Loukov, IČO 287440, Loukov 
199, 768 75 Loukov, oba zastoupeni: Ing. Jiří Škrabal, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen "společné povolení") na stavbu: „silnice III/4389, III/43810: Loukov - 
Libosváry“ na pozemcích parcelní číslo st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 20/1 
(ostatní plocha), parc. č. 20/6 (trvalý travní porost), parc. č. 20/21 (zahrada), parc. č. 265/2 
(ostatní plocha), parc. č. 495/20 (ostatní plocha), parc. č. 495/44 (ostatní plocha), parc. č. 
1124/2 (ostatní plocha), parc. č. 1126/2 (ostatní plocha), parc. č. 1126/6 (ostatní plocha), parc. 
č. 1129/5 (ostatní plocha), parc. č. 1129/7 (ostatní plocha), parc. č. 1136/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1136/5 (ostatní plocha), parc. č. 1150/1 (vodní plocha), parc. č. 1154/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 1155/1 (ostatní plocha), parc. č. 1155/6 (ostatní plocha), parc. č. 1155/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 1155/11 (ostatní plocha), parc. č. 1155/12 (ostatní plocha), parc. č. 1156 
(ostatní plocha), parc. č. 1157/1 (ostatní plocha), parc. č. 1182 (ostatní plocha), parc. č. 2158 
(ostatní plocha), parc. č. 2159 (ostatní plocha), parc. č. 2160 (ostatní plocha), parc. č. 2161 
(ostatní plocha), parc. č. 2162 (ostatní plocha), parc. č. 2163 (ostatní plocha), parc. č. 2261 
(ostatní plocha), parc. č. 2262 (ostatní plocha), parc. č. 2263 (ostatní plocha), parc. č. 2312 
(ostatní plocha) v katastrálním území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem a na pozemcích 
parcelní číslo 102 (ostatní plocha), parc. č. 4135/3 (ostatní plocha), parc. č. 4274/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 4274/3 (ostatní plocha), parc. č. 4275/4 (ostatní plocha), parc. č. 6257 (ostatní 
plocha), parc. č. 6287 (ostatní plocha), parc. č. 6289 (ostatní plocha), parc. č. 6330 (ostatní 
plocha), parc. č. 6367 (ostatní plocha), parc. č. 6368 (ostatní plocha), parc. č. 6369 (ostatní 
plocha), parc. č. 6370 (ostatní plocha) v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem. 
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 
 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, v souladu 
s ustanovením § 94m odst. 2 zákona 183/2006 Sb. doručuje účastníkům řízení podle § 94k 
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písmeno e) stavebního zákona oznámení o zahájení řízení postupem podle § 144 zákona 
č. 500/2004 Sb. 

 
 

v e ř e j n o u   v y h l á š k o u. 

 
 
 

otisk razítka 

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ  v. r. 
vedoucí odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

Za správnost vyhotovení: 

Veronika ŠTĚPÁNOVÁ 
referent odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

 

Doručí se: 

MěÚ Bystřice p.H. - OVS, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
Obecní úřad Loukov, IDDS: gwjaup6, Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
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