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Naše č. j.:  

Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/69736/2020/HanJ 

Spis/ 10368/2020 Obec Březolupy, IČ 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: 5. listopadu 2020 
 

 

 

Veřejná vyhláška 

Rozhodnutí č. 69736/2020  

Výroková část: 

Dne 10.09.2020 podal stavebník, tj. Obec Březolupy, IČ 00290840 zastoupená starostou                   
Ing. Petrem Kuklou, Březolupy č. p. 90, 687 13  Březolupy (dále jen „stavebník“) žádost o vydání 
společného územního 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 žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
dopravního úřadu, jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný dle 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“) ve společném územním 
a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p 
stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p stavebního zákona, 

vydává společné povolení, 

kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby „Dopravní stavby Březolupy 
2017/01“. Konkrétně následujících stavebních objektů:  
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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.  

 
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.   

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádem do nových uličních vpustí celkem  
8 ks.  

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 %. Povrch rampy je navržen z betonu C 25/30, resp. z betonové zámkové 
dlažby. Příčný spád zpevněné plochy je navržen směrem k břehové hraně toku, srážkové vody 
budou přetékat do zatravněného svahu a zasakovat. Plocha je napojena dvěma stávajícími sjezdy 
na silnici II/497, které budou zachovány.   
V závislosti na výškovém řešení bude nakládáno se stávajícím povrchem dvěma způsoby: 
- odstranění živičné vrstvy a vrstvy z PMH, výškové dorovnání a pokládka nové betonové zámkové 
dlažby 80 mm do lože z kamenné drti fr. 4-8 mm 
- ponechání stávajícího povrchu a pokládka nové betonové zámkové dlažby 80 mm do lože z 
kamenné drti fr. 4-8 mm 

SO 05 Rekonstrukce MK a chodníku Úlehla – Čistré  

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace s asfaltovým povrchem 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. 
Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádem do nových uličních vpustí celkem  
7 ks. Chodníky budou provedeny s povrchem z betonové zámkové dlažby. Šířka chodníku je 1,50 
m. Lokálně v délce cca 25 m dochází k zúžení chodníku na šířku 1,25 m. 
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I. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavebního záměru: 

1. Stavební záměr bude umístěn a realizován 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 1/3, 235/1, 236/2, st.377, 3501/1, 3501/30, 157/2, 
173/1, 3571/1, 169/1, 171/3 v katastrálním území Březolupy, jak je zakresleno v katastrálních 
situacích jednotlivých stavebních objektů stavby „Dopravní stavby Březolupy 2017/01“              
v měřítku 1:500, které jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace. 

2. Napojení na komunikaci – Stavba je napojena na stávající dopravní systém stávajících 
komunikací. Nedochází k budování nových dopravních napojení, nemění se přístupy 
k jednotlivým stavbám. 

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Dopravní stavby Březolupy 
2017/01“, kterou zpracoval v prosinci 2017 Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 723 18 473, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 1301622. 
Dokumentace byla ověřena ve společném řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti 
stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů. 

4. Stavba SO 04 Rekonstrukce zpevněné plochy Váha, je řešena jako stavba vedlejší, závazné 
stanovisko ke stavbě vydal OÚ Bílovice, odbor výstavby a územního plánování dne 
02.10.2020 pod spis zn. 630/2020/NE, jako dotčený orgán příslušný k umístění nebo povolení 
výše uvedeného stavebního objektu.   

Podmínky závazného stanoviska:  

- Při provádění a umístění stavby je nutné dodržet podmínky stanovené v doložených 
vyjádřeních vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury (inženýrské sítě, 
pozemní komunikace apod.), v podmínkách souhlasů vlastníků (správců) pozemků a 
staveb a současně provedení a umístění stavby musí být i v souladu s předloženými 
závaznými stanovisky dotčených orgánů. 

- Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí (zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů). 
 

5. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná 
k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. 
Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona. 

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

7. Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí. 

8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: 

- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev 
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále 
zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, 
požární bezpečnosti a civilní ochrany. 



MUUH-SŽP/69736/2020/HanJ 
Spis/ 10368/2020 

       

       

                 
Stránka 4 z 12 

 

10. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických 
požadavcích na výstavbu", ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
„O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace", ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení 
obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze 
č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl 
ponechán na místě do kolaudace stavby. 

12. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají 
údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny 
a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou 
vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997 Sb. v platném 
znění. 

13. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky 
uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy, zejména: 

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Hradiště, SŽP, ze dne 06.06.2018 pod čj. MUUH- 
SŽP/40542/2018/Bu: 

Vodoprávní úřad 
- Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné 

změny stavby, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být předem projednány 
s vodoprávním úřadem. 

- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů koryta vodního toku. 
- Během výstavby nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích 

vodního toku, bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich 
splachování do koryta vodního toku. 

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
- Při provádění oprav je stavebník povinen učinit taková opatření k zamezení vnosu částic 

starého nátěru do životního prostředí, aby nedocházelo ke znečištění životního prostředí, 
především povrchových a podzemních vod, půdy a kanalizace. Především likvidaci starých 
nátěrů konstrukcí, příp. materiálu obsahujícího částice starého nátěru (např. použité 
abrazivo při otryskání) řádně dokumentovat podle příslušných předpisů, tj. dokladovat 
potvrzení o způsobu likvidace a množství likvidovaného materiálu obsahujícího znečišťující 
látky životního prostředí (např. PCB). 

- Vyústění drenáže do vodního toku u SO 04 bude projednáno se správcem vodního toku. 
- V případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník stavby povinen činit nutná 

opatření na zmírnění případných povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb a movitého 
majetku v záplavových územích, jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové 
podmínky a průběh povodně (zabezpečením movitých věcí před odplavením, odsunem 
techniky a znehodnotitelných materiálů atd. v případě hrozící povodně). 

 
Orgán ochrany přírody a krajiny 
 

- Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standartem péče o přírodu a 
krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na 
stránkách AOPK ČR (www.ochranaprirody.cz) 
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Silniční správní úřad 

- Realizací stavebního objektu SO 04 a SO 05 nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice II/497. 
Stavební práce budou prováděny mimo vozovku silnice. 

- Před osazením přechodného dopravního značení je nutné u našeho odboru zažádat 
v dostatečném předstihu o stanovení přechodného dopravního značení. K žádosti bude 
doložena situace stavby s návrhem přechodného dopravního značení. Vyjádření DI-Policie 
k navrženému dopravnímu značení zajistí dopravní úřad.  

 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 
19.12.2018 č.j. MUUH-SŽP/94000/2018/HorD: 
Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, se uděluje souhlas k trvalému odnětí 0,0174 ha zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1“ v katastrálním území 
Březolupy na části pozemků parc.č. 1663/3, 1666/1, 1679/3, 1679/2, 1686/1, 1691/2, 169/1 a 
171/3 v k.ú. Březolupy. 
Dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona je souhlas udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní 
nástupce zajistí splnění následujících podmínek: 

 

1) V rozhodnutích dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru 
danou tímto souhlasem a rovněž účel trvalého odnětí půdy pro stavbu „Dopravní stavby 
Březolupy 2017/1“ je závazný a nelze na základě tohoto souhlasu k trvalému odnětí půdy ze 
ZPF využívat k jiné nezemědělské činnosti.  

2) Před zahájením prací potřebných pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1“ žadatel 
zajistí přesné vytýčení dotčené plochy pozemku tak, aby nedocházelo k neoprávněnému 
záboru ZPF.  

3) Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo k 
úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho 
vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních 
zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou. 

4) Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí žadatel dle 
konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-
li vlivem realizace k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích 
(např. narušením meliorací), zajistí na svůj náklad nápravná opatření.  

5) Z plochy trvalého záboru půdy bude provedena skrývka ornice případně hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin ve vrstvě 0,25 m nebo 0,20 m (viz tabulka na str. 1) o celkovém 
předpokládaném objemu cca 7,90 m3 z plochy 174 m2.  Z plochy trvalého záboru půdy z 
pozemku parcelní číslo 1666/1, 1679/3, 1679/2 o celkové výměře 0,0135 ha nebude 
provedena skrývka ornice případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, jedná se 
o pozemky, na kterých se ornice již nenachází. Z tohoto důvodu uděluje orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu výjimku z povinnosti provádět skrývku v souladu s ust. § 8 odst. 
1 zákona. 

6) V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit 
využití ornice o objemu cca 48,5 m3. Po celou dobu stavby bude skrytá ornice udržována v 
bezplevelném stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Zahájení skrývky ornice je 
možno započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů.  

7) O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemin povede žadatel průkaznou 
evidenci.  

8) Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nepředepisují odvody v souladu s 
ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně 
jejich součástí a příslušenství.  
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9) Tento souhlas musí být závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle 
zvláštních předpisů. Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí (ust.           
§ 10 odst. 1 zákona) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních 
předpisů. Příslušný stavební úřad je zašle na vědomí rovněž městskému úřadu. 

 

Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště ze dne 
02.05.2018 pod č.j. KRPZ-47771-1/ČJ-2018-151106: 

- Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 
sklonem menším než 1:2,5 (40%) bude opatřen varovným pásem. 

- Výška nivelety chodníku bude v místech sjezdů stejná s výškou navazujícího chodníku – 
výška chodníku bude konstantní v celém řešeném úseku (jak je zakresleno ve vzorovém 
řezu předložené dokumentace). 

- Podloží chodníku bude v místě sjezdu zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození 
(vždy na šířku sjezdu). 

- Bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu) budou pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 
15.02.2018 pod č.j. KHSZL 02093/2018: 
V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny                         
a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo                     
k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb..                
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zněni pozdějších předpisů Průběh 
hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým 
vybavením zkrácen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze 
zařízeni a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
 
 
13. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. 
14. Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. 

Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé 
sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani 
kráceni 

15. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně 
využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, 
nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno 
předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů. 

16. Stavba bude dokončena do 12/2026. 
17. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební 

úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží vyjádření projektanta, popřípadě hlavního 
projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

18. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako 
speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky. 
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Dále byla doložena stanoviska a vyjádření účastníků řízení a vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury, jejichž podmínky pro realizaci stavby je nutné respektovat: 

 
- CETIN a.s., Praha pod č.j.: 727479/20 ze dne 19.08.2020 
- CETIN a.s., Praha pod č.j.: 727484/20 ze dne 19.08.2020 
- CETIN a.s., Praha pod č.j.: 727488/20 ze dne 19.08.2020 
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: L4570-16295243 ze dne 10.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: M40715-16295029 ze dne 07.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: L4570-16297577 ze dne 10.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: L4570-16297578 ze dne 10.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: M40715-16295082 ze dne 07.01.2019  
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5002204109 ze dne 26.08.2020 
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5002204106 ze dne 26.08.2020 
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5002204107 ze dne 26.08.2020 
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 10.04.2018, vyjádření č. 512/628/2018 
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 14.5.2019 pod č.j. PM-17683/2019/5203/Žu 
 
Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Obec Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13  Březolupy  

Odůvodnění: 

Dne 10.09.2020 podal stavebník žádost o vydání společného 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 ve výše uvedené věci. 
Stavební úřad opatřením ze dne 23.09.2020, č.j.: MUUH-SŽP/73276/2020/HanJ, Spis/10368/2020 
oznámil zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení                  
a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební 
povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního 
jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení. 

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. 
 
V rámci posuzování záměru žadatele zkoumal stavební úřad, zda navrhovaný záměr je dle § 94o  
v souladu: 

a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Stavební úřad 
konstatuje, že umístění a provedení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
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výstavbu stanoveným vyhláškou číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby              
v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území            
v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky atd. 

b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: Tento požadavek je 
splněn, neboť stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní 
infrastrukturu. 

c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě                      
s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: Navrhovaný záměr není 
v rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, jejichž požadavky byly zapracovány do 
tohoto rozhodnutí.  

Stavební úřad dále ověřil v souladu s § 94o odst. 2, zda: 

a) předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v ní v odpovídající míře 
řešeny obecné požadavky na výstavbu: Stavba bude provedena podle projektové 
dokumentace s názvem „Dopravní stavby Březolupy 2017/01“, kterou zpracoval Ing. Radek 
Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 723 18 473, autorizovaný inženýr 
v oboru dopravní stavby ČKAIT 1301622 v prosinci 2017. Dokumentace byla ověřena ve 
společném řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí.  

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického případně jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby: Jedná se o stavbu, která je napojena na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona: 

a) stavebník:  

    Obec Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13  Březolupy 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:  

Obec Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13  Březolupy  

c) 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: 

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  
GridServices, s.r.o.. Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.. Za OIšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  
 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 

Obec Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13  Březolupy 
Miloš Michálek, Březolupy č. p. 514, 687 13 Březolupy 
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 
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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 
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 

 
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, 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. 

 

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem                   
k jejímu umístění, ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností 
těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob 
nemohou být předmětnou stavbou dotčena. 

K žádosti bylo dále doloženo vyjádření: 
- CETIN a.s., Praha pod č.j.: 727479/20 ze dne 19.08.2020 
- CETIN a.s., Praha pod č.j.: 727484/20 ze dne 19.08.2020 
- CETIN a.s., Praha pod č.j.: 727488/20 ze dne 19.08.2020 
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: L4570-16295243 ze dne 10.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: M40715-16295029 ze dne 07.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: L4570-16297577 ze dne 10.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: L4570-16297578 ze dne 10.01.2019  
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: M40715-16295082 ze dne 07.01.2019  
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5002204109 ze dne 26.08.2020 
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5002204106 ze dne 26.08.2020 
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5002204107 ze dne 26.08.2020 
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 10.04.2018, vyjádření č. 512/628/2018 
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 14.5.2019 pod č.j. PM-17683/2019/5203/Žu 
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, č.j. KRPZ-47771-1/ČJ-2018-151106 ze dne 02.05.2018  
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště, č.j. HSZL-31-2/UH-2018 ze dne 

09.01.2018 
- MěÚ Uh.Hradiště SŽP, ze dne 06.06.2018 pod čj. MUUH- SŽP/40542/2018/Bu 
- Silniční správní úřad Březolupy, Březolupy 90 ze dne 21.12.2018 
- Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 09.03.2018 pod č.j. ŘSZKUH 01673/17-236 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pod č.j. 
KHSZL/02093/2018/2.5/HOK/ZL/SED-02 ze dne 15.02.2018 
- MěÚ Uh.Hradiště, orgán ochrany ZPF ze dne 19.12.2018, č.j. MUUH-SŽP/94000/2018/HorD 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 

vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění 
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů 
účastníků. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky. 

 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy              
a silničního hospodářství a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního 
orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje             
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li               
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 
celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo            
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené 
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům            
a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb,          
a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující 
identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením 
stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení 
stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 

právní moci. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.  
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Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o 
tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla 
zahájena. 

„otisk úředního razítka“ 

 

Ing. Rostislav Novosad 

vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nebyl stanoven. 

 

Příloha pro stavebníka: 

Ověřená projektová dokumentace 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena 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 
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 
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Ivana Stuchlíková, Hrušková č. p. 492, Sady, 686 05 Uherské Hradiště  
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  
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  
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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