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Naše č. j.:  

Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/73276/2020/HanJ 

Spis/ 10368/2020 Obec Březolupy, IČO 00290840  
zastoupená starostou Ing. Petrem Kuklou 
Březolupy č. p. 90  
687 13  Březolupy 

Vyřizuje: Ing. Josef Hanáček 

Telefon: 572 525 570 

E-mail: josef.hanacek@mesto-uh.cz 

Datum: 23. září 2020 
 

 

 

Veřejná vyhláška 

Oznámení 

o zahájení společného územního a stavebního řízení  

Dne 10.09.2020 podal stavebník, tj. Obec Březolupy, IČO 00290840 zastoupená starostou                   
Ing. Petrem Kuklou, Březolupy č. p. 90, 687 13  Březolupy (dále jen „stavebník“) žádost o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu 
„Dopravní stavby Březolupy 2017/01“. Konkrétně následujících stavebních objektů: 

SO 01 Rekonstrukce MK a chodníku Čistré na pozemcích parc.č. 173/1, 3571/1, 1664/2, 
1663/3, 3529/2, 6184/21, st.554, 6184/20, 6185/9, 1666/1, st.532, 6184/17, 6185/6, st.537, st.565, 
st.578, 6184/10, 1679/3, 3583/3, 6184/5, 1679/2, st.538, 6184/4, 6185/2, 6184/3, 6186/4, 4642, 
1685/14, 479, 1686/1, 1691/2 v katastrálním území Březolupy,  

SO 04 rekonstrukce zpevněné plochy Váha na pozemcích parc.č. 1/3, 235/1, 236/2, st.377, 
3501/1, 3501/30 v katastrálním území Březolupy,  

SO 05 Rekonstrukce MK a chodníku Úlehla – Čistré na pozemcích parc.č. 157/2, 173/1, 
3571/1, 169/1, 171/3 v katastrálním území Březolupy.  

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) 
ve výše uvedené věci. 

 

Stavební záměr obsahuje: 

SO 01 Rekonstrukce MK a chodníku Čistré 

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníku v lokalitě Čistré. Začátek úpravy je v místě 
stykové křižovatky s ulicí Úlehla. V rámci stavebního objektu je na komunikaci uvažováno 
s odstraněním narušené obrusné vrstvy, se sanací prokopírovaných trhlin, s pokládkou 
vyrovnávací podkladní vrstvy a s položením nové obrusné vrstvy. Při pravém okraji vozovky je 
navržen pás v nové konstrukci včetně uložení drenáže. Šířkově bude komunikace vymezena 
novými betonovými silničními obrubníky s betonovou přídlažbou. Délka komunikace je 254,00 m a 
šířka 5,0 m. Součástí objektu je i obnova povrchu vozovky na zaslepené jednopruhové komunikaci 
v délce 29,65 m. Šířka vozovky je zde 3,0 m. Dále bude provedena rekonstrukce chodníků, které 
budou nově z betonové dlažby v šířce 1,50 m.   
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SO 04 rekonstrukce zpevněné plochy Váha  

Stavební objekt řeší stavební úpravy zpevněné plochy podél silnice II/497 v úseku km 0,572 – 
0,606. Nově je plocha navržena s povrchem z betonové zámkové dlažby. Součástí objektu je 
komunikační provázání zpevněné plochy s chodníkem na pravé straně toku Březnice. Betonové 
schodiště na pravé straně bude sanováno novou omítkou, rampa bude upravena do max. 
podélného spádu 12,5 %.  

 

SO 05 Rekonstrukce MK a chodníku Úlehla – Čistré  

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a chodníků. V rámci stavby je na vozovce 
uvažováno s kompletní rekonstrukcí a s případnou sanací zemní pláně. Šířkově bude komunikace 
vymezena novými betonovými obrubníky s betonovou přídlažbou. Délka komunikace je 267,40 m. 
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace šířky 4,25 m (s lokálními 
změnami na 3,50 m a 4,50 m) a od staničení km 0,140 jako dvoupruhová obousměrná šířky 5,00 
m. Součástí objektu je i provedení rekonstrukce stávajících chodníků.   

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
dopravního úřadu, jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona                          
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád„), dle  § 40 odst. 
4 písm. a) zákona  č.  13/1997 Sb.  o pozemních  komunikacích ve znění pozdějších předpisů               
a § 15 odst. 1  písm. c) zákona č. 183/2006  Sb. o územním  plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon„), oznamuje v souladu                            
s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení známým účastníkům řízení             
a dotčeným orgánům. 

Speciální stavební úřad u projednání žádosti v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští 
od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky      
a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději  

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,  

jinak se k nim nepřihlíží. 

Poučení: 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Uherské Hradiště, 
odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, úřední dny: (PO, 
ST - 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod.), ostatní dny po předchozí telefonické domluvě. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve 
stanovené lhůtě, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením §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 uplatňuje ve společném územním 
a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
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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.  
 
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V 
případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a 
další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; 
účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). 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). Účastníci řízení podle § 94k písm. 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. 

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

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Josef Hanáček 
referent  
odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské 
Hradiště a na OÚ Březolupy. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne...................                                    Sejmuto dne……………………………  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v 
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den 
vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště. 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje jednotlivě: 
Miloš Michálek, Březolupy č. p. 514, 687 13 Březolupy 
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Jiří Zajíc, Březolupy č. p. 402, 687 13 Březolupy 
Petra Očadlíková, Březolupy č. p. 416, 687 13 Březolupy 
František Bednařík, Březolupy č. p. 433, 687 13 Březolupy 
Ivana Stuchlíková, Hrušková č. p. 492, Sady, 686 05 Uherské Hradiště 5 
Oldřiška Říhová, Drslavice č. p. 164, Drslavice 
Dalibor Žák, Březolupy č. p. 511, 687 13 Březolupy 
Hana Křenová, náměstí Míru č. p. 464, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Dana Zálešáková, Březolupy č. p. 515, 687 13 Březolupy 
Jarmila Kamrlová, Březolupy č. p. 375, 687 13 Březolupy 
Kateřina Žáková, Kozlovská č. p. 2864/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Bohdana Tomášková, Hlavní č. p. 186, Pozlovice, 763 26 Luhačovice 
Markéta Kerbrová, Chaloupky č. p. 584, 698 01 Veselí nad Moravou 
Jana Herodesová, Březolupy č. p. 83, 687 13 Březolupy 
 
Datová schránka: 
Obec Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13 Březolupy 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín  
Milan Kerbr, Bílovice č. p. 124, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 
Účastnící řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení doručuje 
veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu: 
 
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které 
mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním 
povolením přímo dotčena, zejména k parc. č.:  
 
4601, 168, st.230, st.354, st.355, st.455, st.471, st.473, st.480, 496, st.529, st.533, st.534, st.539, 
st.579, st.582, st.583, 1687/3, 1684/3, 6240, 1668, 1665/4, 1666/2, 1681, 173/3, 1689, 1692/2, 
1693/2, 236/9, 6241, 6218, 3546/31, 3546/32, 3600, 229/2, 171/2, 6222, 165, 164/2, 160/2, 158/4, 
158/3, 156/1, st.280, 149/2, 149/1, 147/4, 147/5, 147/7, 147/8, 145, 144/3, 6174, 1655/3, 1656/3, 
1656/2, st.572, 6212, st.521/1, st.573, 1661/2, st.574, 1663/1, 1663/3, 3529/2, 1664/2, st.529, 
1666/2, st.354, 173/13, st.345, 344/1, 173/11, st.231, 3531/30 v k.ú. Březolupy. 
 
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 
správního řádu 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, odd. VÚŽP, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště 
Obecní úřad Bílovice – stavební úřad, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 
01 Zlín  
 
Na vědomí: 
Veřejnost - veřejná vyhláška, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště  
Obecní úřad Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13 Březolupy – k vyvěšení  
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