MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
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Vyřizuje:
Telefon:
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Datum:

MUUH-SŽP/87906/2018/ZaplD
Spis/ 13925/2018
1/0

Ředitelství silnic Zlínského
kraje,příspěvková organizace, IČO
70934860
K Majáku č.p. 5001
760 01 Zlín 1

V zasoupení
Ing. Dana Zapletalová
572 525 551
dana.zapletalova@mesto-uh.cz PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901
Tomešova č.p. 503/1
Staré Brno
8. listopadu 2018
602 00 Brno 2

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Dne 11.10.2018 podal stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o, IČO 70934860, K
Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 v zastoupení společností PK OSSENDORF s.r.o., IČO
25564901, Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2 žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Silnice III/49711: Zlámanec, SO 101
Silnice III/49711, SO 201 Pilotová opěrná stěna, SO 201.1 Pilotová opěrná stěna schodiště,
SO 202 Zárubní zeď a sanace svahu, SO 302 Úprava vodovodní přípojky“ na pozemcích
pozemková parcela st. 126, zastavěná plocha a nádvoří,952/1, ostatní plocha, 952/2, ostatní
plocha, 1069/15, ostatní plocha, 1069/16, ostatní plocha, 1069/22, ostatní plocha, 48/2, trvalý
travní porost, 1069/1, ostatní plocha,1069/20, ostatní plocha, 1069/23, ostatní plocha, 1732,
trvalý travní porost, st. 65, zastavěná plocha a nádvoří, 48/1, trvalý travní porost, 47, trvalý
travní porost, 48/3, trvalý travní porost, 1069/11, ostatní plocha, v katastrálním území
Zlámanec.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.
Stavba obsahuje:
SO 101 Silnice III/49711
Objekt řeší úpravu silnice 111/49711 v úseku od vjezdu do obce Zlámanec po most 49711-1
přes Zlámanecký potok. Komunikace bude řešena v kategorii MO2 -/7.0/40. Úprava bude
provedena v dnešním uzlovém staničení 1,340 - 1,531 92, celkem půjde o 191,5m nové trasy.
Silnice je umístěna na pozemcích st. p. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 48/3 (trvalý
travní porost), 952/1, 952/2. 1069/1, 1069/11, 1069/15, 1069/16, 1069/20, 1069/22,
1069/23,(ostatní plocha), 1732 (trvalý travní porost) v katastrálním území Zlámanec. V úseku
za vjezdem do obce dojde ke zvětšení poloměru směrového oblouku na 140m s rozšířením
každého jízdního pruhu o 0.5m dle požadavku ČSN 73 6110. Taktéž dojde k odstranění
stávajícího nepřehledného horizontu vložením vypuklého výškového oblouku o poloměru
450m. Úpravou těchto prvků dojde ke zvýšení návrhové rychlosti úseku na Vn 40km/h.
Podél paty pilotové zdi je navržen rigol zaústěný do vtokové jímky propustku DN 600
odvádějícího vody přes stávající skluz do Zlámaneckého potoka. Mezi vozovkou a rigolem je
navržena nezpevněná krajnice. Silnice III/49711 je v celém úseku navržena s obrubami výšky
10-12cm. V místě sjezdů budou vloženy přejízdné obruby výšky 2cm. Po pravé straně na silnici
navazuje v km 0.144 - 0.192 zpevněná plocha sloužící k parkování. V rámci úpravy silnice
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III/49711 bude tato plocha nově oddělena přejízdnou obrubou výšky 2cm ,se zapravením do
stávajícího svahu za obrubou v šířce 1m. Opravovaný úsek končí před mostem přes
Zlámanecký potok.
SO 201 Pilotová opěrná stěna
Pro zajištění těles komunikace třídy III/49711 v obci Zlámanec byla navržena stabilizační
nekotvená železobetonová pilotová stěna v celkové délce 58,60 m. Pilotová stěna bude
umístěna na pozemcích parc.č. 48/2, 48/3, 1060/1, 1060/16, 1060/21. Pilotová stěna bude
umístěna ve vzdálenosti 0,56m od hranice s pozemkem sl. 65, pata schodiště ve vzdálenosti
0,37m od hranice s pozemkem st. 65. Konstrukce železobetonové pilotové stěny bude
zhotovena z vrtaných pilot O 600 mm. Délka pilotové stěny je rozdělena na dva úseky.
SO 202 Zárubní zeď a sanace svahu
V návaznosti na nové trasováni komunikace III/49711 je nutné odtěžit část svahu nacházející
se nad upravovanou komunikaci. V rámci sanace a zajištění svahu bude zhotovena
železobetonová kotvená pažící konstrukce z vrtaných pilot O 900 mm v celkové délce 39,25
ni. Výška pažící konstrukce je v nejvyšším bodě 3,0 m nad vozovkou komunikace. Tato.stěna
bude umístěna na pozemcích parc.č. 952/1,952/2, 1069/23, 1732,st. 126. Pažící konstrukce
bude vystavěna po provedení demolice objektu na pozemku st. 126.
SO 302 Úprava vodovodní přípojky
Tento objekt zahrnuje směrovou úpravu přípojky pro dům čp. 2 v délce cca 15m,výšková
poloha se nebude měnit.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí 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„) oznamuje v souladu s ustanovením
§ 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Projednání společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94j až
p stavebního zákona.
V projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 94m odst.
3 stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a
stanovení podmínek k provádění.
Stavební úřad zároveň v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona stanoví, 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.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace se 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 vlastnická 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 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
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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.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora stanovené lhůtě na Městském úřadu v
Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu péče v úřední dny (PO, ST 8.00-11.00, 11.30-17.00), ostatní dny
po předchozí domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem společného územního a
stavebního řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 správního řádu, a k tomuto
účelu je zpřístupnit.

Ing. Dana Zapletalová
Vedoucí oddělení
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské
Hradiště, Obecního úřadu Zlámanec.
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.

Doručí se:
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje
jednotlivě:
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Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Jiří Ševčík, Mistřice č.p. 103, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Stanislava Vlachynská, Popovice č.p. 78, 686 04 Kunovice
Obec Zlámanec, Zlámanec č.p. 95, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
PETR ZDRAŽIL, Zlámanec, č.p. 93, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Eliška Kučerová, Zlámanec č.p. 16, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Marie Gajdušková, Zlámanec č.p. 87, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Jaroslav Pánek, Štěpnická č.p. 1100, 686 06 Uherské Hradiště 6
Josef Křen, Zlámanec č.p. 10, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8
Petráš Miroslav, Zlámanec 2, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Petrášová Gregůrková Helena, Zlámanec 2, 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. :
41, st. 84, 1733, 43, 40/2, 1113/2, 40/1, 45, 44, 1822, 46, 47, 1821, 1069/22, st. 65, 48/1,
1069/21, st. 230, 49/6, 1817, 48/2, 49/2, 48/3, 49/3, st. 64, 52, 1816, st. 143, 53/1, 958/5, st.
162/3, st. 144, st. 54, 1069/10, 1069/11, 1113/5, 1113/3, 1069/12, 1807, 55, 1806, 1129/1, st.
51, 1069/6, 1069/13, 1129/4, st. 132
, vše k.ú. Zlámanec
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3
správního řádu
Dotčené orgány:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. Tomáše Bati č.p.
21, 761 90 Zlín
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, ÚPSŘP,
OVÚŽP, Masarykovo nám. č.p. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600,
760 01 Zlín 1
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 011
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum:
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