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Naše č. j.:  

Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/55602/2019/HanJ 

Spis/ 9147/2019 
Obec Mistřice, IČ 00291129  
Mistřice č.p. 9  
687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 
v zastoupení  
Ing. Jiřím Škrabalem, IČ 48476684  
Batalická č.p. 583  
763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Vyřizuje: Ing. Josef Hanáček 

Telefon: 572 525 570 

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

Datum: 4. září 2019 

  

 

 

 
Stavební povolení 
Veřejná vyhláška 

 Výroková část:  
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný  
speciální stavební  úřad 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“),  věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a  § 11 odst. 1   písm. b) zákona                      
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 
16.07.2019 žádost Obce Mistřice, IČ 00291129, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského 
Hradiště v zastoupení Ing. Jiřím Škrabalem, IČ 48476684, Batalická č.p. 583, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí na vydání stavebního povolení pro stavbu  
  

„Silnice III/49728: Mistřice, průjezdní úsek IV. Etapa – SO 102 Místní komunikace, sjezdy, 
chodníky a terénní úpravy“ 

 

na pozemcích parc.č. 194, st. 249, st. 273, st. 292, st. 307/1, st. 312, st. 391, 4529/21, 4529/39,  
4529/42, 4529/43, 4529/44, 4529/45, 4529/46, 4529/47, 4529/48, 4529/50, 4537/1, 4537/3, 
4537/16, 4611, 4626, 589/4, 673/1, 593/3, 661/8, 596/2, 599/2, 600/4 v k.ú. Mistřice I. 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.  
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona 
předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání 

 
I. 

 
vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí 
některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu   

 
s t a v e b n í   p o v o l e n í   n a   s t a v b u 
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„Silnice III/49728: Mistřice, průjezdní úsek IV. Etapa – SO 102 Místní komunikace, sjezdy, 
chodníky a terénní úpravy“ 

na pozemcích parc.č. 194, st. 249, st. 273, st. 292, st. 307/1, st. 312, st. 391, 4529/21, 4529/39,  
4529/42, 4529/43, 4529/44, 4529/45, 4529/46, 4529/47, 4529/48, 4529/50, 4537/1, 4537/3, 
4537/16, 4611, 4626, 589/4, 673/1, 593/3, 661/8, 596/2, 599/2, 600/4 v k.ú. Mistřice I. 
     

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu: 
Obec Mistřice, IČ 00291129, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  

 
Stavba obsahuje: 
Předmětem stavby je výstavba chodníku z betonové dlažby podél silnice III/49728 od č.p. 134 ve 
směru na Javorovec v celkové délce 658 m, šířka chodníku je navržena 1,50 m, lokálně zúžená na 
šířku 1,30 m. V místech autobusových zastávek je navrženo nástupiště o š. 1,75 m. V rámci 
výškové a směrové úpravy silnice dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky 
a k rodinným domům a dále k úpravám stávajících napojení místních komunikací na silnici. Silniční 
obrubníky budou v místech sjezdů zapuštěny s nadvýšením 50 mm na niveletou vozovky. Šířka 
sjezdů bude 4,0 m, u sdružených sjezdů bude šířka 8,0 m. Dále bude provedena výstavba tří 
podélných parkovacích pruhů, délky 18,00 m, 20,00 m a 6,00 m.  Jedno parkovací místo je 
navrženo v km 1,755 v návaznosti na pokračující zpevněnou plochu před RD č.p. 209. Stávající 
zpevněná plocha před hostincem bude stavebně upravena, současně budou vybudována 3 
parkovací místa jižně od budovy hostince. Před RD č.p. 118 je navržena z místa sjezdu parkovací 
plocha pro dvě osobní vozidla, naproti č.p. 235 bude vybudováno 11 kolmých parkovacích stání. 
Součástí projektové dokumentace i výstavba opěrných a zárubních zídek a palisád. 

 
Příčný spád chodníků je jednostranný 2% směrem k silniční obrubě. Šířka chodníku na vnější 
straně je ohraničena betonovou obrubou ABO 13-10 a převýšením 60 mm, případně je dlažba 
dotažena ke zděným objektům, k palisádám nebo betonovým podezdívkám oplocení. Na straně 
silnice je silniční obrubník ABO 2-15 s převýšením 120 mm.  
 
Skladba chodníků: 
60 mm  betonová zámková dlažba 
30 mm  lože z drti fr. 4 – 8 mm 
100 mm          štěrkodrť ŠD 0-63 
100 mm  štěrkodrť ŠD 0-63 
290 mm  Konstrukce celkem 
 
Skladba chodníků v místech vjezdů: 
80 mm  betonová zámková dlažba 
40 mm  lože z drti fr. 4 – 8 mm 
120 mm          podkladní beton PB 120 
150 mm  štěrkodrť ŠD 0-63 
390 mm  Konstrukce celkem 
 
 
 
Parkovací plochy 
Bude provedena výstavba tří nových parkovacích pruhů, které částečně nahradí stávající systém 
parkování na krajnici vozovky. Pruhy jsou délky 18,00 m, 20,00 m a 6,00 m, což umožni parkování 
8-10 osobních aut. Jedno podélné parkovací místo je navrženo v km 1,755 v návaznosti na 
pokračující zpevněnou plochu se stávajícím podélným parkováním před RD č.p. 209. Podélná 



MUUH-SŽP/55602/2019/HanJ 
Spis/ 9147/2019 

       

       

                 
Stránka 3 z 12 

 

parkovací stání budou od vozovky oddělena nájezdovým obrubníkem 15/15 s převýšením 50 mm. 
Povrch z betonové zámkové dlažby, příčný spád 2% směrem k vozovce. 
Stávající zpevněná plocha před hostincem (z betonových silničních panelů) s přímým napojením 
na silnici III/49728 bude stavebně upravena. Velikost plochy před budovou zůstane zachována, ale 
nově bude plocha dopravně napojena z prostoru sjezdu ve staničení km 2,033 65. Současně 
budou vybudována 3 kolmá parkovací stání jižně od budovy hostince. Rozměry jednotlivých stání 
2,50 x 5,00 m, krajní stání budou rozšířena o 0,25 m. 
Povrch zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby. 
Před RD č.p. 118 je navržena z místa sjezdu parkovací plocha pro dvě osobní auta. 
11 kolmých parkovacích stání, z toho jedno stání vyhrazené pro osoby s omezenou schopností 
pohybu bude vybudováno naproti domu č.p. 235 
Rozměry jednotlivých stání 2,50 x 5,00 m, šířka krajního stání 2,75 m, šířka vyhrazeného 
parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude 3,50 m. Kolmá parkovací stání 
budou od vozovky oddělena nájezdovým obrubníkem 15/15. Povrch z betonové zámkové dlažby s 
možností zasakování. Pro případ většího množství vody (např. jarní tání) bude po vzdálenosti 5 m 
jeden obrubník zapuštěný - vody budou přetékat do zatravněného terénu 
 
Konstrukce parkovacích ploch: 
80 mm  betonová zámková dlažba 200x200 
40 mm  lože z kamenné drti fr. 4-8 mm 
150 mm štěrkodrť 
150 mm  štěrkodrť 
420 mm  Konstrukce celkem 

 
 
Nástupiště 
Součástí zastávek autobusů pravidelné linkové osobní dopravy je i chodník s nástupištěm. V místě 
nástupní hrany budou osazeny silniční betonové obrubníky s převýšením 160 mm nad povrchem 
zastávkového pruhu. 
Horní hrana obrubníků bude ve výšce +160 mm nad obrusnou vrstvou na vozovce. Na obou 
koncích od úrovně standardních obrubníků (+120 mm) navazuje jeden přechodový kus pro 
vyrovnání výškového rozdílu. 
Podél obrubníků je navržen kontrastní pás šířky 300 mm z betonové zámkové dlažby červené 
barvy. Podélný profil na nástupišti je určen podélným profilem silnice III/49728 a pohybuje se na 
úrovni 2%. 
Šířka nástupiště 1,75 m. Minimální šířka nástupiště je odůvodněna stísněnými poměry v zástavbě 
se složitými prostorovými a výškovými poměry. 
Příčný spád nástupiště 2% směrem k silniční obrubě. 
 
Součástí stavby je provedení opěrných a zárubních zídek, betonových palisád.  
 
 
 

II. 
Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Silnice III/49728: Mistřice, 
průjezdní úsek IV. Etapa – SO 102 Místní komunikace, sjezdy, chodníky a terénní úpravy“ 
ověřené ve stavebním řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval v říjnu 2018 Ing. Jiří Škrabal, 
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 484 76 684, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby, ČKAIT 1301231. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných 
předpisů.  
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2. 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.  
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
4. Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí. 
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: 
a) prohlídka po zhutnění zemní pláně 
b) kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev 
c) závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky 
uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a případně účastníků 
řízení, zejména: 
 

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Hradiště, SŽP,  ze dne 15.03.2019 pod                      
čj. MUUH-SŽP/11140/2019/Bu:  
Vodoprávní úřad 
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému záměru 
podle § 104 odst. 9 téhož zákona toto závazné stanovisko:  
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předmětným záměrem 
souhlasí. 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Kaňovská, tel.:572 525 856, e-mail: radka.kanovska@mesto-uh.cz. 
 

 
Orgán ochrany přírody a krajiny 
jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“) 
vydává vyjádření na základě ust. § 65 zákona OPK:  
Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem 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). Zejména výkopové práce v chráněném 
kořenovém prostoru stromů musí být prováděny ručním výkopem se selektivním přístupem 
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k obnaženým kořenům. Také musí být zajištěna ochrana kmenů min. do výšky 2 m a 
spodního kosterního větvení stromů. Ochrana kmenů se instaluje za kořenovými náběhy 
stromu. 
 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel.: 572 525 840, e-mail: jan.krcma@mesto-uh.cz 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu  
vydává vyjádření na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů: 
K výše uvedenému záměru je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o 
udělení souhlasu k odnětí dotčené zemědělské půdy. K žádosti budou doloženy nezbytné 
přílohy dle § 9 odst. 6 zákona.  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Darina Horká, tel.: 572 525 861, e-mail: darina.horka@mesto-uh.cz 

 
Odpadové hospodářství  
jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k, 
zák. č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vydává 
k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 79 odst. 4, téhož zákona, 
souhlasné závazné stanovisko. 
 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz 

 
Silniční správní úřad 
jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových 
komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 
platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), vydává pro účely navazujícího řízení, 
které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto  z á v a z n é   s t a n o v i s k o:  
s předloženou projektovou dokumentací se souhlasí. 
 
Současně upozorňujeme: 

- Minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací a omezením provozu je nutné u našeho odboru 
zažádat o povolení uzavírky komunikace (částečné, úplné) a objízdné trasy v souladu s ust. § 24 
zákona o pozemních komunikacích. K žádosti bude doložen mimo jiné návrh přechodného 
dopravního značení. Současně je nutné zažádat o stanovení přechodného dopravního značení.  

- Pro stavební objekty SO 101 a SO 102 je náš odbor věcně a místně příslušným speciálním 
stavebním úřadem.   

Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail: Josef.hanacek@mesto-uh.cz 

 

Úřad územního plánování  
jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, přezkoumal podle ustanovení § 96b stavebního zákona výše uvedený záměr a sděluje, že 
se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává. 
Dle předložené projektové dokumentace záměr spočívá v rekonstrukci části stávající komunikace 
a výstavbě chodníků s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí; územní rozhodnutí k záměru bylo 
vydáno Stavebním úřadem Bílovice dne 26.02.2018 pod čj. 599/2017/Ho. Závazné stanovisko se 
nevydává, protože neslouží jako podklad pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí 
hlavy III dílů 4 a 5, § 126, § 127, § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona. 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Kunčíková, tel. 572 525 246, e-mail: ivana.kuncikova@mesto-uh.cz 
 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze 
dne 04.03.2019 pod čj. KHSZL 02955/2019: 
V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny                                 
a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo                             

mailto:ivana.kuncikova@mesto-uh.cz
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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 znění pozdějších předpisů. Průběh 
hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým 
vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze 
zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 
12.02.2019 pod č.j.: HSZL-914-2/UH-2019: 
Souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 
 
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště ze dne 
20.02.2019 pod č.j. KRPZ-16163-3/ČJ-2019-151106: 

- U autobusových zastávek musí být zajištěna (zaručena) délka rozhledu pro zastavení pro 
ostatní vozidla. 

- Autobusové zastávky budou osvětlené a intenzita umělého osvětlení bude vyhovovat ČSN- 
CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. 

- Hranice bezpečnostního odstupu na nástupišti autobusové zastávky bude vyznačena vizuálně 
kontrastním pruhem se zarovnanými okraji o šířce nejméně 0,15 m. Pás šířky 0,60 m 
navazující na vyznačení bezpečnostního odstupu bude jednobarevný a nesmí v něm být 
použity žádné vzory. 

- Autobusové nástupiště s požadovanými rozměry dle ČSN 73 6425-1 bude stavebně upraveno 
tak, aby umožnilo bezbariérový přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

- Odvodnění bude v prostoru autobusového nástupiště řešeno tak, aby cestující byli chráněni 
před možným ostřikováním vodou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Z hlediska zajištění kvality cestování doporučujeme (výhledově) v prostoru autobusové 
zastávky umístit přístřešek. 

- Nástupiště autobusů bude vybaveno vodící linií a signálním pásem v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

- U chodníku bude snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s 
příčným sklonem menším než 1:2,5 (40%) opatřen varovným pásem (u sjezdů apod.) - jak je 
zakresleno ve vzorových situacích bezbariérových úprav. 

- Výška nivelety chodníku bude v místech sjezdů stejná s výškou navazujícího chodníku - výška 
chodníku bude konstantní v celém řešeném úseku. Podloží chodníku bude v místě sjezdu 
zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (na šířku sjezdu) - jak je zakresleno ve 
vzorových situacích bezbariérových úprav. 

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

- Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou součásti 
prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm - jak je zakresleno v situaci 
vzorových příčných řezů. 

- Prostor autobusové zastávky bude vyznačen dopravní značkou V11a v příslušném  barevném 
provedení. 

- V místě označníku bude umístěna dopravní značka IJ 4b s nápisem „ZASTÁVKA“. 
- Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a provedeno dle 

platných norem a předpisů (ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 
Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, TP 133 ...). 
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Ministerstvo obrany ČR ze dne 05.03.2019 pod sp.zn. 89664/2019-1150-OÚZ-BR: 
Souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 
 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 
19.07.2016 č.j. MUUH-SŽP/47566/2016/Pa: 
jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu uděluje souhlas k trvalému odnětí 0,0948 ha 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Silnice lll/49726: Mistřice, průjezdní 
úsek IV. etapa" v katastrálním území Mistřice l. 
 
Seznam dotčených pozemků v katastrálním území Mistřice I (níže uvedené pozemky jsou dle 
BPEJ zařazeny do I. a III. třídy ochrany zemědělské půdy): 

 
Dle ustanovení § 9 odsí.8 zákona je souhlas udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní 
nástupce zajistil splnění následujících podmínek: 
 

1. 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. 

2. Žadatel učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou nedocházelo 
k pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fondu a jeho 
vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činnosti nesmí dojit k poškození okolních 
zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou. 

3. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajisti žadatel dle 
konkrétních požadavku vlastníků či nájemců na vlastní náklad přistup na tyto pozemky. 
Žadatel zajisti plnění zásad ochrany ZPF podle ustanovení § 10 odst, 2 vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

4. 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 plochy 340 m2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 pism. 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. 
 

5. Zahájeni skrývky ornice je možno započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních 
předpisů, které bude opravňovat žadatele k zahájení realizace záměru, 

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

7. Za trvalé odnětí půdy pro stavbu „Silnice llI/49728:Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa" v 
katastrálním území Mistřice I" se ve smyslu ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona odvody 
nepředepisují. 

 

Parcela číslo Kultura Trvalé odnětí (ha) BPEJ 
589/4 orná 0,0034 31410 
673/1 zahrada 0,0172 31000 
596/2 orná 0,0694 31410 
599/2 vinice 0,0031 31410 
600/4 vinice 0,0017 31410 

Celkem 
 

0,0948  
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Dále byla doložena stanoviska a vyjádření účastníků řízení a vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury: 
 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha pod č.j.: 531885/19 ze dne 05.02.2019 
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: M40715-16302676 ze dne 14.02.2019 
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5001882877 ze dne 11.03.2019 
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 12.07.2019, vyjádření č. 1118/2019 
 
Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, nebo 
stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu. 
 
11. Stavebník zajistí průběžné opravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní 

dopravu, a to tak, aby bylo možné jejich bezproblémové obecné užívání ve smyslu zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Stavebník zajistí pravidelné čištění komunikací, používaných pro účely stavby (odstraňování 
materiálu, bláta, kropení apod.). U výjezdu na pozemní komunikaci stavebník rovněž zajistí 
účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu 
ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 

13. Bude zachován přístup do všech přilehlých nemovitostí. 
14. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených vlivem 

staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě 
s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací na vlastní náklady. 

15. Stavebník zajistí bezpečný přístup na pozemky v případech, kdy stavba stávající přístup 
přerušuje. Zahájení prací a vstupy na jednotlivé pozemky musí být minimálně 15 dnů předem 
oznámeny vlastníkům – uživatelům těchto pozemků, i pozemků sousedních.  

16. 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. 

17. 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. 

18. Stavba bude dokončena do listopadu 2021. 
19. 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 stanovení místní úpravy dopravního značení a 
vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

20. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako 
speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.  

 
O d ů v o d n ě n í : 
 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
dopravního úřadu, obdržel dne 16.07.2019 žádost Obce Mistřice, IČ 00291129, Mistřice č.p. 9, 687 
12 Bílovice u Uherského Hradiště v zastoupení Ing. Jiřím Škrabalem, IČ 48476684, Batalická č.p. 
583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí na vydání stavebního povolení pro stavbu „Silnice III/49728: 
Mistřice, průjezdní úsek IV. Etapa – SO 102 Místní komunikace, sjezdy, chodníky a terénní úpravy“ 
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na pozemcích parc.č. 194, st. 249, st. 273, st. 292, st. 307/1, st. 312, st. 391, 4529/21, 4529/39,  
4529/42, 4529/43, 4529/44, 4529/45, 4529/46, 4529/47, 4529/48, 4529/50, 4537/1, 4537/3, 
4537/16, 4611, 4626, 589/4, 673/1, 593/3, 661/8, 596/2, 599/2, 600/4 v k.ú. Mistřice I. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.  
 
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení                             
a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště 
byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že 
ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky                          
a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. 
 
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 
stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky 
na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. 
 

Územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby vydal  Obecní úřad Bílovice – odbor výstavby a 
územního plánování dne 26.02.2018 pod č.j. 599/2017/Ho a nabylo právní moci dne 31.03.2018. 
 
Souhlas s vydáním stavebního povolení dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Obecní úřad 
Bílovice – odbor výstavby a územního plánování dne 24.04.2019 pod čj. 253/2019/Ho.    
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 
K žádosti byla doložena následující stanoviska, vyjádření a rozhodnutí: 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 04.03.2019 pod čj. 

KHSZL 02955/2019 
- Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště ze dne 20.02.2019 pod č.j. 

KRPZ-16163-3/ČJ-2019-151106 
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště ze dne 12.02.2019 pod č.j. 

HSZL-914-2/UH-2019 
- MěÚ Uherské Hradiště, koordinované závazné stanovisko ze dne 15.03.2019 pod č.j. MUUH-

SŽP/11140/2019/Bu 
- Ministerstvo obrany ČR ze dne 05.03.2019 pod sp.zn. 89664/2019-1150-OÚZ-BR 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha pod č.j.: 531885/19 ze dne 05.02.2019 
- E.ON Distribuce, a.s., pod zn.: M40715-16302676 ze dne 14.02.2019 
- GridServices, s.r.o., pod č.j. 5001882877 ze dne 11.03.2019 
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 12.07.2019, vyjádření č. 1118/2019 
- MěÚ Uherské Hradiště, výjimka z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ze dne 27.03.2019 pod č.j. MUUH-
SŽP/16358/2019/ZaplD 

- MěÚ Uherské Hradiště, závazné stanovisko ze dne 19.07.2016, MUUH-SŽP/47566/2016/Pa 
- Souhlas Obecního úřadu Bílovice ze dne 24.04.2019 pod čj. 253/2019/Ho 
- Územní rozhodnutí o umístění stavby Obecního úřadu Bílovice – odbor výstavby a územního 

plánování ze dne 26.02.2018 pod č.j. 599/2017/Ho 
 
V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto přizval 
do řízení.  
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Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků, jenž 
je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje 
osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních 
pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím 
dotčena. 
Proto speciální stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a vlastníka dotčených 
komunikací a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti 
(např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.) jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit 
okruh účastníků řízení nad tento rámec. 
 
Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro 
vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Dotčené 
orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve 
stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány.  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
-      speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel 
žádnou námitku nebo stanovisko 

 
Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: 
-        účastnící řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili 
 
Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným pozemkům.  
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku. 
 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu 
Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.  
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních 
rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení 
považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí 
této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického 
převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení 
písemnosti. 
 
Odvolání nutno podat 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je 
nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle 
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační 
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do 
vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Rostislav Novosad 
vedoucí odboru 
 
 
Příloha pro investora: 
---------------------- 
- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení 

 

 
Správní poplatek  - v souladu se zákonem č. 634/2004  Sb. O správních poplatcích, v platném 
znění – nebyl vyměřen  

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské 
Hradiště, Obecního úřadu Mistřice. Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na 
úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 

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

 
 

Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení  
Doručení jednotlivě: 
Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště v zastoupení Ing. Jiřím 
Škrabalem, Batalická č.p. 583, Batalická, Želechovice, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
Pavel Kutra, Mistřice č.p. 205, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Miroslava Mikulíčková, Mistřice č.p. 118, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Eva Šilhavíková, Mistřice č.p. 219, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Stanislav Kromsián, Mistřice č.p. 242, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Marie Niklová, Na Rybníku č.p. 978, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Jarmila Žižková, Mistřice č.p. 166, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
František Abrhám, Mistřice č.p. 14, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 
Datová schránka: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 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  
 
 
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků): 
p.č. 191/14, st.302, 191/15, st.6/4, st.251, st.253, st.254/2, st.255, st.263, 4654, st.271, st.281, 
st.267, st.303, 4625, st.266/1, st. 278, st.265, 565/2, 4535/1, 566, 576/4, 576/7, 576/3, st.400, 
582/6, 582/3, st.474, st.313, st.361, 593/4, 593/2, 4536/1, 596/1, 4568, st.231, 4566, st.233, 
st.234, 780/6, st.359, st.358, st.347, st.324, st.289, st.336, st.399, st.337, st.417, st.338, st.293, 
672/2, 673/3, st.314, 672/3, 672/4 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 
Veřejnost - veřejná vyhláška, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště -  1x 
k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště -  1x k vyvěšení na 
úřední desce 
 
Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 
Zlín 1 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
vodoprávního a životního prostředí, Protzkarova č.p.33, 686 01 Uherské Hradiště  
Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova č.p. 1, Praha 6 
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