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Bílovice, dne 26.2.2018

Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 111/2018
Dne 1.11.2017 podala Obec Mistřice, IČ 00291129, Mistřice 9, 687 12 Bílovice, žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: "Silnice III/49728, Mistřice, průjezdní úsek IV.etapa" na pozemcích st.
st. p. 6/4, 249, 391, 273, 312, 307/1, 292, 251, 253, 254/2, 255, 263, 324, parc. č. 4537/16, 4611, 4529/38,
4626, 4529/21, 194, 4529/44, 4529/43, 4529/45, 4537/3, 4529/42, 4529/46, 4529/47, 589/4, 673/1, 593/3,
661/8, 4537/1, 4529/48, 4529/53, 4529/54, 4529/49, 596/2, 599/2, 600/4, 4529/39 v katastrálním území
Mistřice I. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavbu tvoří objekty SO 101 Silnice III/49728, SO 102 Místní komunikace, sjezdy, chodníky a terénní
úpravy, SO 301 Přeložka vodovodu, SO 401 Přeložka sloupu distribučního rozvodu NN, SO 402
Přeložka nadzemního telefonního vedení
Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále je "stavební
zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti na vydání územního rozhodnutí pro
umístění shora uvedené stavby, posoudil žádost podle § 76 a § 79 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení a provedeného řízení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 3 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
v platném znění,
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Silnice III/49728, Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa (dále jen "stavba") na pozemcích st. st. p. 6/4,
249, 273, 251, 253, 254/2, 255, 263, 292, 307/1, 312, 324, 391, (vše zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
194 (ostatní plocha), 589/4 (orná půda), 593/3(ostatní plocha), 596/2(orná půda), 599/2(vinice),
600/4(vinice), 661/8(ostatní plocha), 673/1(zahrada), 4529/38, 4529/39, 4529/42, 4529/43, 4529/44,
4529/45, 4529/46, 4529/47, 4529/48, 4529/49, 4529/53, 4529/54, 4537/1, 4537/3, 4537/16, 4529/21,
4611, 4626 (vše ostatní plocha), v katastrálním území Mistřice I. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
Polohové a výškové umístění stavby:
SO 101 Silnice III/49728:
Rozšíření a úpravy silnice III/49728 budou prováděny na pozemcích parc. č. 4529/38, parc. č. 4529/43,
parc. č. 4529/42, st. p. 312, parc. č. 4529/45, parc. č. 4529/47, parc. č. 593/3, parc. č. 4529/53, parc. č.
4529/54, parc. č. 596/2, parc. č. 4529/49. Dojde k rozšíření stávající komunikace, kdy bude rozšířena na
6,0 m v každém místě, dojde tedy ke sjednocení šířky vozovky. V obloucích (v závislosti na prostorových
možnostech) je navrženo rozšíření až na 6,65m. Dále bude docházet k úpravě křižovatek s místními
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komunikacemi a k úpravě stávajících dopravních napojení (sjezdů).
III/49728 je 605,0 m.

Celková délka úpravy silnice

SO 102, Místní komunikace, sjezdy, chodníky a terénní úpravy:
Místní komunikace: Budou upraveny poloměry nájezdů stávajících místních komunikací na silnici
III/49728 včetně nových obrusných vrstev. Nájezdy jsou umístěny na pozemcích parc. č. 4529/39, parc. č.
4529/21 (staničení km 1,632 85 silnice III/49728), na pozemcích parc. č.4537/16, st. p. 273 (staničení km
1,761 50 silnice III/49728), na pozemcích parc. č. 4529/42, parc.č. 4529/44, parc. č. 4537/3 (staničení km
1,886 30 silnice III/49728), na pozemcích parc. č. 4529/47, parc. č. 4537/3 (staničení km 1,977 45 silnice
III/49728), na pozemcích parc. č. 4529/42, parc. č. 4537/1, parc. č. 661/8 (staničení km 2,044 00 silnice
III/49728), na pozemcích parc. č. 4529/42, parc. č. 4529/48, parc. č.599/2, parc. č. 600/4, parc. č. 4537/1
(staničení km 2,092 55 silnice III/49728). Celková výměra ploch napojení místních komunikací je 475
m2.
Úprava sjezdů (SO 102.1): sjezdy k rodinným domům budou výškově upraveny dle nivelety nové
komunikace. Na sjezdech budou umístěny příčné odvodňovací rošty přednostně zaústěné do stávajících
přípojek od rodinných domů.
Chodníky: chodníky š. 1,5 m budou umístěny na pozemcích parc. č. 4529/21, parc. č. 4529/44, st. č. 249,
parc. č. 4529/42, parc. č. 4537/3, parc. č. 4529/47, parc. č. 593/3, parc. č. 596/2, parc. č. 4611, parc. č.
4626, parc. č. 4537/16, parc. č. 4529/43, st. p. 273, st. p. 312, parc. č. 4529/45, st. p. 307/1, parc. č.
4529/42, parc. č. 4537/1, parc. č. 661/8. Na pozemku parc. č. 4529/47 na hranici s pozemkem st. p. 313
bude v délce 6 m chodník šířky 1,3 m. Na pozemku parc. č. 4529/46 bude umístěna zpevněná plocha pro
kontejnerová stání. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 0,06 m, v místě
vjezdů tl. 0,08m. Celková délka chodníků je 658 m. Celková výměra chodníků včetně sjezdů (součást
chodníků) je 1 224 m2.
Parkovací stání: jsou umístěna na pozemcích parc. č. 4529/21, parc. 194 (kolmé stání o max. rozměrech
28,75 x5,0 m), parc. č. 4529/44 (podélná stání o max. rozměrech 8,5 x 2,2 m; 18,0 x 2,2 m ), parc. č.
4537/16, st. p. 391 (parkovací plocha o rozměrech 4,5 x 5,5 m), parc. č. 4529/42 (podélné stání o
rozměrech 20,0 x 2,2 m), parc. č. 4529/47 (podélné stání o rozměrech cca 6 x 2,2 m), parc. č. 673/1, parc.
č. 661/8 (kolmé stání o rozměrech 8 x 5 m). Povrch zpevněných ploch bude proveden z betonové
zámkové dlažby.
Terénní úpravy - palisády: Na pozemku parc č. 4537/16 ve staničení km 1,687 – km 1,699 10 silnice
III/49728 ve vzdálenosti cca 1,5 m od hranice pozemku parc. č. 4566 bude umístěna monolitická
železobetonová zídka výšky 0,4 m s oplocením z drátěného pletiva výšky 1,5 m, která se lomí k pozemku
parc. č. 4566, délka zídky 12,0 m. Na železobetonovou zídku staničení km 1,699 10 km po staničení km
1,702 95 silnice III/49728 navazuje palisáda výšky 0,5 m. Délka palisády je cca 4,0 m.
Na pozemku parc. č. 4529/45ve staničení km 1,900 20 – km 1,905 50 silnice III/49728 bude umístěna
palisáda výšky 0,5 m. Tato se ve staničení km 1,905 50 lomí k pozemku parc. č. 688/3. Délka palisády je
7,0 m. Dále bude umístěna palisáda od staničení km 1,907 25 – staničení km 1,919 80 silnice III/49728,
tato se ve staničení km 1,907 25 lomí k pozemku parc. č. 688/3 výška palisády je 0,5 m, délka 14,0 m. Ve
staničení km 1,922 75 km – km 1,925 60 silnice III/49728 bude umístěna palisáda výšky 0,5 m, která se
ve staničení km 1,922 75 lomí k pozemku st. p. 338. Délka palisády je 4,0 m.
Na pozemcích parc. č. 4529/45, parc. č. 4537/1 ve staničení km 1,959 85 – km 1,996 40 silnice III/49728
bude umístěna palisáda výšky 0,5 m délky 32,5 m.
Na pozemcích parc. č. 4537/3, 4529/47 ve staničení km 1,997 35 – km 2,058 75 silnice III/49728 budou
umístěny palisády výšky 0,5 m. Od staničení km 1,997 35 silnice III/49728 bude umístěna palisáda výšky
0,5 m, která se v délce cca 6,25 m lomí k pozemku parc. 4529/47 a pokračuje po hranici pozemků parc. č.
4537/3, parc. č. 4529/47 ke staničení km 2,012 10 silnice III/49728. Délka palisády je 16,0 m. Palisáda
dále pokračuje od staničení km 2,015 60 silnice III/49728 na hranici pozemků parc. č. 4529/47 a parc.
č.4537/3, parc. č. 4529/47 a parc. č. 589/4 ke staničení km 2,030 20 silnice III/497258, výška palisády je
0,5 m délka 14,5 m. Od staničení 2,033 60 km silnice III/49728 pokračuje palisáda po hranici pozemků
parc. č. 4529/47 a parc. č. 589/4, po pozemku parc. č. 4529/47 ke staničení km 2,058 75 silnice III/49728.
Výška palisády je 0,5 m, délka 25,0 m.
Terénní úpravy - monolitické zídky:
Na pozemku parc. č. 4529/42 ve staničení cca km 1,891 95 silnice III/49728 bude umístěna zárubní
železobetonová zídka s kamenným obkladem výšky 0,8m, zídka dále pokračuje po pozemek parc. č.
4529/44 k hranici s pozemkem parc. č. 4529/42 v délce 9,0 m. Na zídku navazuje ve staničení cca km
1,900 silnice III/49728 zárubní zídka s kamenným obkladem výšky 0,8 m s ocelovým zábradlím výšky
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1,1 m. Zídka je umístěna na hranici pozemků parc. č. 4529/44 a parc. č. 4529/42, přechází na hranici
pozemků parc. č. 4537/3 a parc. č. 4529/44. Ve staničení cca km 1,926 00 silnice III/49728 je u zídky na
pozemku parc. č. 4529/42 umístěno betonové schodiště šířky 1,5 m. Délka zárubní zídky je 30 m. Na
betonové schodiště navazuje na pozemku parc. č. 4529/42 zárubní zídka s kamenným obkladem výšky
0,4 m -1,5 m, zídka je umístěná na pozemcích parc. č. 4529/42, parc. č. 4529/46, parc. č. 4537/3 v délce
13 m. Na zárubní zídku navazuje zídka s kamenným obkladem výšky 0,4 m umístěná na hranici pozemků
parc. č.4537/3 a parc. č. 4529/46 přecházející na hranici pozemků parc. č. 4529/42 a parc. 4529/47. Délka
zídky je 17 m. Na zídku navazuje zárubní železobetonová zídka s kamenným obkladem výšky 0,8m
umístěná na hranici pozemků parc. č. 4529/42 a parc. č. 4529/47 přecházející na pozemek parc. č.
4529/47. Délka zídky je 19,5 m.
Ve staničení cca km 2,047 75 silnice III/49728 na pozemcích parc. č. 4529/42, parc. č 4537/1 a parc. č.
661/8 je umístěna zárubní železobetonová zídka s kamenným obkladem výšky 0,8 m dl. 23,0 m.
SO 301 Přeložka vodovodu:
Přeložka vodovodu V1 (vodovodní řad LT 100) bude umístěna na pozemcích parc. č. 4537/16, parc. č.
4529/43 ve vzdálenosti cca 1,5 m od hranice pozemku parc. č. 4529/42 mezi staničením km 1,8020
silnice III/49728 a staničením km 1,83875 silnice III/49728. Délka přeložky vodovodu V1 je 31 m.
V rámci přeložky budou přepojeny i stávající přípojky pro rodinné domy čp. 258, čp. 231.
Přeložka vodovodu V2 (vodovodní řad LT 100) bude umístěna na pozemcích st. p. 312 v min.
vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku parc. č. 4529/43 a ve vzdálenosti min. cca 1,25 m od hranice
pozemku parc. č. 4529/42, dále na pozemku parc. č. 4529/45, st. p. 307/1. Přeložka bude umístěna mezi
staničením km 1,87700 silnice III/49728 a staničení km 1,93820 silnice III/49728. Délka přeložky
vodovodu V2 je 60 m. V rámci přeložky budou přepojeny i stávající přípojky pro rodinné domy čp. 276,
čp. 16, čp. 275, čp. 242.
Přeložka vodovodu V3 (vodovodní řad LT 100) bude umístěna na pozemku parc. č. 4529/45 ve
vzdálenosti cca 0,25 m od hranice pozemku parc. č. 4529/42 mezi staničením km 1,95985 silnice
III/49728 a staničením km 1,980 silnice III/49728. Délka přeložky vodovodu V3 je 16 m.
Přeložka vodovodu V4 (vodovodní řad LT 100) bude umístěna na pozemcích parc. č. 4537/3, parc.č.
4529/47, parc. č. 593/3, parc. č. 596/2, parc. č. 4529/49 mezi staničením km 1,99710 silnice III/49728 a
staničením km 2,11360 silnice III/49728. Přeložka bude vedena po pozemku parc. č. 4537/3 ve
vzdálenosti min. 1,75m od hranice pozemku parc. č. 4529/47, přeložka se lomí na pozemek parc. č.
4529/47 a pokračuje po pozemku parc č. 4529/47 ve vzdálenosti min. 0,5 m od hranice pozemku parc. č.
4529/42 na pozemek parcela č. 593/3, dále na pozemek parc. č. 596/2 a pozemek parc. č. 4529/49. Délka
přeložky vodovodu V4 je 111 m. V rámci přeložky budou přepojeny i stávající přípojky pro rodinné
domy čp. 394, čp. 393, čp.166.
Přeložka vodovodu V5 (vodovodní řad LT 100) je umístěna na pozemcích parc. č. 4529/42, parc. č.
596/2 mezi staničením km 2,16070 silnice III/49728 a staničením km 2,21970 silnice III/49728. Přeložka
bude vedena po pozemku parc. č. 4529/42 v min. vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku parc. č. 596/2,
ve vzdálenosti cca 3,5 m od hranice pozemku parc. č. 4529/50 se trasa lomí a pokračuje na pozemek parc.
č. 596/2 na hranici s pozemkem parc. č. 4536/1. Délka přeložky V5 je 56 m.
Celková délka přeložek V1, V2, V3, V4, V5 je 274 m. Ve staničení cca km 1,880 silnice III/49728 bude
stávající armaturní šachta upravena do požadované nivelety.
SO 401 Přeložka sloupu distribučního rozvodu NN:
Na pozemku parc. č. 4537/16 v katastrálním území Mistřice I ve vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku
parc. č. 4529/43 ve staničení cca km 1,813 silnice III/49728 bude umístěn nový betonový sloup
(podpěrný bod) vzdušného vedení NN. Na nový podpěrný bod bude přeloženo stávající nadzemní vedení
NN na pozemcích parc. č.4537/16, parc. č. 4529/43 a stávající přípojky k RD na pozemcích st. p. 324, st.
p. 289, st. p. 336.
SO 402 Přeložka nadzemního telefonního vedení
Přeložka nadzemního vedení bude vedena z podpěrného bodu na pozemku parc. č. 4611 přes pozemky
parc. č. 4626, parc. č. 4529/21, parc. č. 4529/38, st. p. 6/4 na podpěrný bod umístěny na pozemku st. p.
249, dále pokračuje po pozemcích st. p. 251, st. p. 253 k podpěrnému bodu na pozemku st. p. 254/2, dále
přeložka pokračuje po pozemcích st. p. 255 k podpěrnému bodu na pozemku st. p. 263. V podpěrném
bodě na pozemku st. p. 263 se trasa přeložky lomí a pokračuje přes pozemky parc. č. 4529/44, parc. č.
4529/42, parc. č. 4529/43 k podpěrnému bodu na pozemku parc. č. 4537/16, dále pokračuje po pozemku
parc. č. 4537/16 k novému podpěrnému bodu (SO 401). Z nově zřízeného podpěrného bodu vede
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přeložka po pozemcích parc. č. 4537/16, parc. č. 4529/43, st. p. 312 na sloup veřejného rozhlasu
umístěného na pozemku parc. č. 4529/45. Ze sloupu veřejného rozhlasu vede přeložka po pozemku parc.
č. 4529/45 k podpěrnému bodu umístěnému cca 1,0 m od hranice pozemku parc. č. 688/3, tady se
přeložka vedení lomí a pokračuje přes pozemky parc. č. 4529/45, parc. č. 4529/42 k podpěrnému bodu na
pozemku parc. č. 4529/46. Dále přeložka pokračuje po pozemku parc. č. 4537/3 k podpěrnému bodu na
pozemku parc. č. 4537/3, tady se přeložka vedení lomí a pokračuje po pozemcích parc. č. 4537/3, parc. č.
4529/47, parc. č. 4529/42 k podpěrnému bodu na pozemku parc. č. 4537/1. Délka přeložky nadzemního
telefonního vedení je cca 360 m.
Podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
MěÚ Uherské Hradiště – ochrana zemědělského půdního fondu, ze dne 19.7.2016
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro stavbu „Silnice
III/49728:Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa", vydaný formou závazného stanoviska podle § 149
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen "správní řád"), vydal MěÚ Uherské
Hradiště, odbor stavebního řádu a životního prostředí, jako orgán ZPF, příslušný podle § 13 odst. 1 a §
15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o, ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), dne 19.7.2016, pod č.j. MUUH-SŽP/47566/2016/Pa Spis/9950/2016/2.
Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona, se uděluje souhlas k trvalému odnětí 0,0948 ha zemědělské půdy ze
ZPF pro stavbu „Silnice III/49728:Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa", na pozemcích parc.č. 589/4, 673/1,
596/2, 599/2, 600/4 v katastrálním území Mistřice I.
Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona je souhlas udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní
nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

V rozhodnutích dle zvláštních předpisů (viz. ust. § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčených
pozemků překročit výměru danou tímto souhlasem a rovněž účel trvalého odnětí půdy pro stavbu
„Silnice lll/49728:Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa" je závazný a nelze na základě tohoto
souhlasu k trvalemu odnětí půdy ze ZPF využívat k jiné nezemědělské činnosti.
Před zahájením prací potřebných pro stavbu „Silnice III/49728:Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa"
žadatel zajistí přesné vytýčení dotčené plochy pozemku tak, aby nedocházelo k neoprávněnému
záboru ZPF.
Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo k
úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fondu a jeho
vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních
zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou.
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. Žadatel
zajistí plnění zásad ochrany ZPF podle ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Z plochy trvalého záboru půdy bude provedena skrývka ornice případně hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin ve vrstvě 0,20 m o celkovém předpokládaném objemu cca 68 m3 z
plochy340m2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je žadatel povinen na vlastní náklady
zajistit využití této ornice o objemu cca 68 m3 následovně: ornice bude použita v rámci stavby na
ohumusování zbývajících pozemků. Z plochy 608 m2 nebude provedena skrývka ornice, bude
provedeno ozelenění pozemků s využitím - veřejná zeleň. Z tohoto důvodu orgán ochrany ZPF
uděluje tímto výjimku z povinnosti provádět skrývku v souladu s ust.§8 odst. 1 písm. a) zákona.
Zahájení skrývky ornice je možno započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních
předpisů, které bude opravňovat žadatele k zahájení realizace záměru.
O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemin povede žadatel průkaznou evidenci.
Za trvalé odnětí půdy pro stavbu „Silnice III/49728:Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa" v
katastrálním území Mistřice I" se ve smyslu ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona odvody
nepředepisují.
Souhlas je závaznou součástí tohoto rozhodnutí.
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MěÚ Uherské Hradiště - odbor dopravy, ze dne 9.5.2016
Další stupeň projektové dokumentace předložte k vyjádření. Projektová dokumentace musí být
zpracována oprávněným projektantem v oboru dopravních staveb, rozsahem a obsahem odpovídat vyhl. č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
MěÚ Uherské Hradiště – vodoprávní úřad, ze dne 12.12.2013
1.Stavba přeložky vodovodu je vodním dílem dle §55 vodního zákona – stavební řízení provede náš
vodoprávní úřad na základě žádosti.
2.V případě rekonstrukce stávající kanalizace, u které se nemění trasa, není třeba ani stavební povolení
ani ohlášení.
- další podmínky:
1. Stavba bude umístěna, jak je shora uvedeno a současně zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:
250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Pro stavební objekty SO 101 Silnice III/49728, SO 102 Místní komunikace, sjezdy, chodníky a
terénní úpravy - bude vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem a to silničním
správním úřadem v Uherském Hradišti, na základě žádosti.
3.

Pro stavební objekt SO 301 Přeložka vodovodu - bude vydáno stavební povolení speciálním
stavebním úřadem a to vodoprávním úřadem v Uherském Hradišti, na základě žádosti.

4.

Objekty SO 401 Přeložka sloupu distribučního rozvodu NN, SO 402 Přeložka nadzemního
telefonního vedení, je možno provést na základě tohoto rozhodnutí.

5. Vytyčení prostorové polohy stavby zajistí stavebník odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení
musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví s prováděcím předpisem, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce v platném znění zvláště vybraná ustanovení vztahující se k bezpečnosti a ochraně
zdraví.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky, odbornou firmou mající k této činnosti příslušné oprávnění,
jejíž obchodní jméno, včetně jména statutárního zástupce a jména oprávněné osoby provádějící
dozor nad prováděním stavby, oznámí stavebník před zahájením prací na stavební odbor.
9.

Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí,
jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Při nedodržení projektového řešení se stavebník investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona. Před
zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

10. Stavební objekty SO 401 Přeložka sloupu distribučního rozvodu NN, SO 402 Přeložka nadzemního
telefonního vedení lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona),
vydaného obecným stavebním úřadem.
11. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
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12. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona požádá
stavebník dle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu.
Další podmínky:
MěÚ Uherské Hradiště – orgán ochrany přírody a krajiny, ze dne 12.12.2013
Vyhodnocení dřevin a křovin nutných k odstranění je podkladem pro vydání povolení ke kácení dřevin ve
smyslu ust. §8 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Před vydáním územního rozhodnutí
investor požádá o povolení k pokácení příslušný obecní úřad, v jehož katastru se dřeviny nacházejí.
Krajské ředitelství policie Zl. kraje- Dopravní inspektorát. ze dne 10.12.2013
• V místě zřízení sjezdu bude podloží chodníku zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (na
šířku sjezdu).
• Největší podélný sklon sjezdů nesmí přestoupit hodnotu uvedenou v změně Z2 ČSN 73 6110.
• V případě, že při napojení sjezdu dojde k poškození vozovky výše uvedené komunikace, bude její
povrch opraven a uveden do původního stavu.
• V souladu s ustanovením § 12 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích je nutné, aby vlastník zřizovaného sjezdu nebo osoba s jinými právy zajistila souhlas
vlastníka dotčené komunikace. K zřízení a úpravě sjezdu je nezbytně nutné, aby byly splněny všechny
požadavky vlastníka dotčené pozemní komunikace.
• Velikost parkovacích stáni bude odpovídat rozměrům stanovených v ČSN 73 6056 {a to jak při
kolmém, tak podélném způsobu řazení vozidel).
• U podélného stání bude náběhový a vyřazovací klín v souladu s ČSN 73 6110 (délka i úhel).
• Varovné pásy, signální pásy budou u mísí pro přecházeni a v místech sjezdu provedeny v souladu s
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni
staveb.
• Vodící linie podél chodníku (v celém úseku) bude provedena taktéž v souladu s výše uvedenou
vyhláškou
• Autobusové zastávky budou umístěny mimo prostor rozhledového trojúhelníku křižovatky 3 to tak,
aby pří výjezdu vozidel z přilehlého podélného parkoviště nebylo při stání autobusu bráněno ve výhledu
řidiče.
• Nástupiště v místech autobusové zastávky a bezbariérové úpravy budou provedeny v souladu
splatnými předpisy (ČSN 73 6110 .. )
Slovácké vodárna a kanalizace a.s. Uh. Hradiště ze dne 13.5.2016,
1. Upozorňujeme, že dešťové vpustí č. 3 a 6 jsou navrženy na kanalizačních revizních šachtách, jejichž
mřížové poklopy budou vyměněny za plné. Požadujeme v dalším stupni PD posunout tyto uliční vpusti
mimo revizní šachty.
2. Doložit podélný řez vodovodními přípojkami, kterých se bude dotýkat snížení terénu za betonovými
palisádami - vodovodní přípojky pro RD č. pop 393, 394,275,248 a 201.
3. Doložit výkres úpravy hydrantu se šoupátkem a domovního uzávěru v nové konstrukci komunikace
4. Doložit výkres úpravy armaturní šachty.
5. Doložit skladbu parkovacích stání.
6. Požadujeme skladbu konstrukčních vrstev zpevněných ploch v prostoru sjezdů nad vodovodním
zařízením navrhnout bez podkladního betonu a to z důvodu možných oprav vodovodních řadů a
vodovodních přípojek. Doporučujeme ji nahradit dostatečně zhutněným drceným kamenivem,
kamenivem stmeleným cementem, atd.
E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 23.11.2017
v zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN. E.ON Česká republika,
s.r.o. uděluje souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. V místě procházejícího podzemního
vedení NN včetně ochranného pásaná, které činí 1 m na obě strany vedení, požadujeme provedení z
rozebíratelné dlažby z důvodu přístupnosti k zařízení např. při poruchách. Nesmí být použito materiálu
jako asfalt.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,
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jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že bude zajištěno:
1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje,
že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná
se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení
výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale
informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném
rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné
stanovení jeho polohy.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo
po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad
6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována
s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního uzemňovacího
vedení.
12. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD
na telefonní číslo 800 225 577.
RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 18.5.2016
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovní zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a
plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely,
popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm,
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést
ze zámkové dlažby.
- Budované objekty (např. šachty, vpustí, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího
zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, či. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí
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zasahovat do ochranného pásma zařízení- plynovodu!
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči
nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby
bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v
platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení
vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo
nad potrubím.
Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde
navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba
ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy
kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření naších podmínek při zjištění situace na místě.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy
pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení
stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá
RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové
dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1)Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy)
a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2)Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.
3)Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uloženi
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízeni a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební
činnosti.
4)Rudé dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5)Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízeni a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plyna lenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivostí provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7)Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
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činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8)V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9)Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízeni nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd,) na telefon 1239.
10)Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník
povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízeni a plynovodních přípojek, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským
zařízením a plynovodními přípojkami.
11)Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s
ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12)Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádné osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13)Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
14)Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15)Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
16)Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismu zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 25.7.2016 se stavbou souhlasí za podmínek:
• S umístěním jmenovité stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení vedení sítě
elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet
• Stavba vyvolá přeložení stávající trasy nadzemního vedení (NVSEK)
• Překládku zařízení požadujeme realizovat ve shodě a § 104, odst. (16) zákona a. 127/200S Sb. o
elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů: „Stavebník, který vyvolal překládku
nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady
nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikaci, a to na úrovni stávajícího
technického řešení."
• Překládku vedení SEK provede na základě písemné objednávky její vlastník, česká telekomunikační
infrastruktura a.s„ pro sepsání objednávky kontaktujte pracovníka POS
• Pro realizace přeložení NVSEK kontaktujte v dostatečném předstihu pracovníka POS
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví
a technologickými postupy a učinit veškerá opatřeni nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení
nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení
SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
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Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-H žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako
účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti
rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen
kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka pří činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude
obsahovat číslo Vyjádřeny k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou
PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
prováděl zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí
+/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaj i ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté
PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a
odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámil
POS. V přerušených pracích lze pokračoval teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k
pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemni práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na
ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen
NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejích stability, to vše za
dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví
a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebojím pověřená třetí osoba
před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy
prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly
nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)
jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány
ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými
spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od
okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 348 953 nebo poruchové
službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura as.,telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha
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lze užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a
jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Pří provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i
vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená třetí
osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby
(projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit
zakresleni trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze
které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení
stavby, rekonstrukce ěi přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a
tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat
ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem,
a to včetně dočasných objektů, zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před
zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebojím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního
výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho
délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního
řízení ve věci povolení správního orgánu k Činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději
však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do
prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím pověřená
třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za
použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Kříženi a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v
zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na
každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit
stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit lak, aby metalické kabely SEK nebyly
umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.)
umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat
POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Mistřice, IČ 00291129, Mistřice 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
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Odůvodnění
Dne 1.11.2017 podala Obec Mistřice, IČ 00291129, Mistřice 9, 687 12 Bílovice, žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby:"Silnice III/49728, Mistřice, průjezdní úsek IV.etapa" na pozemcích st. st. p.
6/4, 249, 391, 273, 312, 307/1, 292, 251, 253, 254/2, 255, 263, 324, parc. č. 4537/16, 4611, 4529/38,
4626, 4529/21, 194, 4529/44, 4529/43, 4529/45, 4537/3, 4529/42, 4529/46, 4529/47, 589/4, 673/1, 593/3,
661/8, 4537/1, 4529/48, 4529/53, 4529/54, 4529/49, 596/2, 599/2, 600/4, 4529/39 v katastrálním území
Mistřice I. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Vzhledem k tomu, že žádost neosahovala
potřebné náležitosti, vyzval stavební úřad žadatele dne 30.11.2017 k doplnění žádosti a potřebných
podkladů, současně řízení usnesením přerušil. Dne 13.12.2017 byly předloženy požadované doklady. Na
základě předložené žádosti a doplnění stavební úřad oznámil dne 19.12.2017 zahájení územního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Protože je pro území, kterého se návrh dotýká, zpracována územně plánovací dokumentace, na jejiž
základě bylo možno návrh posoudit, upustil Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování,
ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání a současně stanovil pro
účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení.
Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, posouzena a zahrnuta do
podmínek územního rozhodnutí, stejně jako stanoviska dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že zástupci
dotčených orgánu nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich původní
stanoviska předložená k žádosti.
V průběhu řízení stavební úřad posuzoval, zda je stavba v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je rozšíření a úprava stávající komunikace a s tím
spojené přeložky a vybudování nové technické infrastruktury, dospěl stavební úřad k závěru, že
předmětná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Mistřice a s politikou územního
rozvoje a zásadami územního rozvoje pro Zlínský kraj.
Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na
udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Stavební
záměr „Silnice III/49728, Mistřice, průjezdní úsek IV.etapa“, není stavbou, na které by byl nadnárodní
nebo národní zájem, nejedná se ani o stavbu nadmístního významu. Nejedná se o stavbu, která by byla
takového charakteru, který by byl předmětem zájmů hlídaných politikou územního rozvoje nebo zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na 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. Pro přeložku datového kabelu a kabelu NN, byly před zahájení řízení
vyřešena výjimka z vyhlášky 501/2006 Sb. a to samostatným řízením čj. 523/2016/Ho. Rozhodnutí o
povolení výjimky bylo vydáno dne 28.11.2016 a nabylo právní moci dne 27.12.2016
V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků
územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Stavební odbor posoudil návrh na umístění stavby,
její účel a dopady jejího užívání na okolní pozemky a stavby a dospěl k závěru, že jejím umístěním a
užíváním mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva majitelů pozemků st. 273 a stavby na něm
Pavla a Evy Šilhavíkových, majitele pozemku st. 6/4 a stavby na něm Miloslava Dvořáčka, majitelky
pozemku st. 391 a stavby na něm Miroslavy Mikulíčkové, majitele pozemku st. 255 a stavby na něm
Václava Mílka, majitel pozemku st. 249 a stavby na něm Pavla Kutry, dále Českou spořitelnu, a.s. mající
k danému pozemku a stavbě zřízeno zástavní právo, majitele pozemku st. 253 a stavby na něm Zděňka
Osovy, dále osob, které mají k danému pozemku a stavbě věcné břemeno užívání a to Zdeňka Osohu st. a
Štěpánku Osohovou, majitelku pozemku st. 251 a stavby na něm Janu Pavlišovou, majitele pozemku st.
307/1 a stavby na něm Stanislava Komsiána, majitelku pozemků parc.č. 593/3, 4529/53 Jarmilu
Žižkovou, majitelku pozemku st. 312 a stavby na něm Marii Niklovou, majitele pozemku parc.č. 600/4
Františka Abraháma, majitele pozemku st. 324 a stavby na něm Ing. Karla Polanského a Michaelu
Polanskou, majitele pozemku st. 254/2 a stavby na něm Kamila Nevřivy a Marie Nevřivové, dále
Českomoravskou stavební spořitelnu a.s. mající k danému pozemku a stavbě zástavní právo a také
Exekutorský úřad Praha 3, který má k danému pozemku a nemovitosti exekutorské zástavní právo,
majitele pozemku st. 263 a stavby na něm Libora Chmeliny a Dagmar Noichl, majitele pozemků parc.č.
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4529/38, 4529/42, 4529/46 Zlínský kraj s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Ředitelství silnic
Zlínského kraje, p.o., dále majitele sousedních pozemků st. 6/2, st. 231, st. 233, st. 234, st. 265, st. 266/1,
st. 267, st. 271, st. 276, st. 278, st. 281, st. 289, st. 293, st. 302, st. 303, st. 314, st. 336, st. 337, st. 338,
st. 347, st. 358, st. 359, st. 361, st. 399, st. 400, st. 417, st. 482, st. 533/1, st. 533/2, parc.č. 191/14,
191/15, 565/2, 576/3, 582/3, 582/6, 593/2, 593/4, 596/1, 600/2, 672/3, 672/4, 673/3, 780/6, 4529/37,
4529/50, 4536/1, 4566, 4568, 4602, 4625, 4654. Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad
do řízení nepřizval, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu,
zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem 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.
Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a dalšími opatřeními:
- HZS ÚO Uh. Hradiště ze dne 5.8.2016, zn. HSZL-5105-2/UH-2016
- KHS Zl. kraje-územní pracoviště Uh.Hradiště, ze dne 12.12.2017, čj. KHSZL 32138/2017
- MěÚ Uh. Hradiště - odbor OŽP ze dne 12.12.2013, zn. MUUH-OŽP/87147/2013/Be Spis/23/2013ZS
- MěÚ Uh. Hradiště - odbor SŽP ze dne 9.5.2016, zn. MUUH-SŽP/31539/2016/6732/2016/Zap
- MěÚ Uh. Hradiště - odbor SŽP ze dne19.7.2016, zn. MUUH-SŽP/47566/2016/Pa Spis/9950/2016/2
- Krajské ředitelství policie Zl.kraje, ze dne 10.12.2013, zn. KRPZ-124698-1/ČJ-2013-151106-BAN
- Krajské ředitelství policie Zl.kraje, ze dne 2.6.2016, zn. KRPZ-48408-1/ČJ-2016-151106
- E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 23.11.2017, zn. M40715-16216992
- E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 1.12.2017, zn. L4570-160220152
- E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 19.5.2016, zn. L4613/13006438/
- SVK a.s. Uh. Hradiště ze dne 13.5.2016, zn. 512/1643/2015
- RWE Distribuční služby,s.r.o. ze dne 18.5.2016 zn. 5001298418
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 25.7.2016, zn.POS/KM/457/2016
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 26.4.2016, čj. 594683/16
- Zápis z jednání o přeložce telefonního kabelu ze dne 22.7.2016.
- Vodafon Czech Republic a.s., ze dne 12.5.2016, zn. MW00000432056146
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 26.4.2016, zn. E11674/16
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, ze dne 7.6.2016, zn. ŘSZK 09994/2013-524, ŘSZL 03957/2016524
- Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, ze dne 16.12.2013, čj. 11058/BK/13 (posouzení
zdravotního stavu stromů)
- Obec Mistřice, Rozhodnuí o povolení kácení dřevin, zn. 68/2014/Tr ze dne 24.1.2014
- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13006438 mezi Obcí Mistřice a E.On Distribuce
a.s.
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi Obcí Mistřice a Ředitelstvím silnic Zl. kraje p.o.,
k pozemkům parc.č. 4529/38, 4529/42, 4529/46
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Pavlem Šilhavíkem, Eva Šilhavíkovou
k pozemku st. 273
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Miloslavem Dvořáčkem k pozemku st.
6/4- přeložka datového kabelu
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Miloslavem Dvořáčkem k pozemku st. 6/4
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Miroslavou Mikulíčkovou k pozemku st.
391
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Václavem Mílkem k pozemku st. 255
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Pavlem Kutrou k pozemku st. 249
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Pavlem Kutrou k pozemku st. 249přeložka datového kabelu
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Zdeňkem Osohou k pozemku st. 253
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Janou Pavlišovou k pozemku st. 251
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Stanislavem Komsiánem k pozemku st.
307/1
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Stanislavem Komsiánem k pozemku st.
307/1- přeložka datového kabelu
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Jarmila Žižková k pozemku parc.č. 593/3
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- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi Ředitelstvím silnic Zl. kraje a Jarmilou Žižkovou
k pozemku parc.č. 593/3, 4529/53
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Marií Niklovou k pozemku st. 312
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Marií Niklovou k pozemku st. 312-datový
kabel
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Františkem Abrahámem k pozemku parc.č.
600/4
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Ing. Karlem Polanským, Michaelou
Polanskou k pozemku st. 324
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Kamilem Nevřivou, Marii Nevřivovou
k pozemku st. 254/2
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Liborem Chmelinou, Dagmar Noichl
k pozemku st. 263
- Smlouva o právu provést změnu stavby mezi obcí Mistřice a Liborem Chmelinou, Dagmar Noichl
k pozemku st. 263
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním u zdejšího stavebního odboru.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřípustné.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu je odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka
Bc. Markéta Hodná
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Digitálně podepsal Markéta Hodná
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00290793,
O=Obec Bílovice [IČ 00290793],
OU=70, CN=Markéta Hodná, SN=Hodná,
GN=Markéta, serialNumber=P309585
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: 687 12 Bílovice 70
Kontakt: su-vedouci@bilovice.cz
Datum: 27.02.2018 08:13:26

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Příloha:
Zákres stavby do snímku KN – výřez 3x A3
Upozornění pro žadatele (Obec Mistřice):
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl
vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000,- , položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3.000,-.
Správní poplatek v celkové výši 23.000,-. Správní poplatek byl uhrazen.
Doručí se:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a.) doporučeně do vlastních rukou
Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště – s žádostí o vyvěšení
Pavel Šilhavík, Mistřice č.p. 219, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Eva Šilhavíková, Mistřice č.p. 219, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Spis.zn. 599/2017/Ho

str. 15

Miloslav Dvořáček, Mistřice č.p. 170, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Miroslava Mikulíčková, Mistřice č.p. 118, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Václav Mílek, Derflanská č.p. 1005, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 1
Pavel Kutra, Mistřice č.p. 205, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Zdeněk Osoha,( 20.6.1971), Mistřice č.p. 390, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Zdeněk Osoha, (18.2.1952), Mistřice č.p. 390, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Štěpánka Osohová, Mistřice č.p. 390, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Jana Pavlišová, Mistřice č.p. 204, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Stanislav Kromsián, Mistřice č.p. 242, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Jarmila Žižková, Mistřice č.p. 166, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Marie Niklová, Na Rybníku č.p. 978, 686 01 Uherské Hradiště 1
František Abrahám, Mistřice č.p. 14, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Karel Polanský, Na Rybníku č.p. 976, 686 01 Uherské Hradiště
Michaela Polanská, Boršice č.p. 243, 687 09 Boršice
Kamil Nevřiva, Pplk. Vladimíra Štěrby č.p. 1092, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Marie Nevřivová, Pplk. Vladimíra Štěrby č.p. 1092, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Libor Chmelina, Mistřice č.p. 209, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Dagmar Noichl, Mistřice č.p. 209, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K majáku č.p. 5001, 761 23 Zlín
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova č.p. 455/17, 130 00 Praha 3
Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice-Praha, 100 00 Praha 10
Česká spořitelna, Olbrachtova č.p. 1029/62, 140 00 Praha
dotčené orgány
Městský úřad - odbor SÚ a ŽP, Protzkarova č.p. 33, 686 01 Uherské Hradiště 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
HZS Zlínského kraje; ÚO Uh.Hradiště, B.Němcové č.p. 834, 686 01 Uherské Hradiště 1
Krajské ředitelství Policie Zl. kraje-Dopravní inspektorát, Uherské Hradiště, Velehradská č.p. 1217, 686
43 Uherské Hradiště 1
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b.)
Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a stavbám věcné
právo: st. 6/2, st. 231, st. 233, st. 234, st. 265, st. 266/1, st. 267, st. 271, st. 276, st. 278, st. 281, st. 289,
st. 293, st. 302, st. 303, st. 314, st. 336, st. 337, st. 338, st. 347, st. 358, st. 359, st. 361, st. 399, st. 400,
st. 417, st. 482, st. 533/1, st. 533/2, parc.č. 191/14, 191/15, 565/2, 576/3, 582/3, 582/6, 593/2, 593/4,
596/1, 600/2, 672/3, 672/4, 673/3, 780/6, 4529/37, 4529/50, 4536/1, 4566, 4568, 4602, 4625, 4654
na vědomí:
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

