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R O Z H O D N U T Í  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „odvolací 
orgán“), jako odvolací správní příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1 a 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
přezkoumal na základě odvolání, které podala Marta Mooneapillay, bytem  Mistřice 224, 687 
12 Bílovice (dále jen „odvolatelka“) v zastoupení Jaroslavem Sedlářem, Mistřice 224, 687 12 
Bílovice, rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního a životního 
prostředí (dále také „správní orgán“ nebo „stavební úřad“), ze dne 7. 10. 2021, č.j. MUUH-
SŽP/90446/2020/HanJ, sp.zn. 14404/2020 (dále také jako „napadené rozhodnutí“), kterým 
bylo podle §  94p  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řadu (dále jen 
„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, vydáno společné povolení, kterým byl schválen stavební záměr na 
stavbu „Stavební úpravy místní komunikace v obci Mistřice“ na pozemcích parc. č. st. 
373, st. 374, 564/60, 564/100, 564/101,567/1, 567/2, 4535/1, 4535/2 v katastrálním území 
Mistřice I. a na pozemcích parc. č. 191/64, 191/71 a 414/2  v katastrálním území Javorovec, 
pro stavebníka obec Mistřice, IČ 00291129, Mistřice 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
(dále jen „stavebník“) v zastoupení NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 00283819, Zlín, Zarámí 428, 
a rozhodl t a k t o: 
 
Podle § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání Marty Mooneapillay proti rozhodnutí 
správního orgánu ze dne 7. 10. 2021, č.j. MUUH-SŽP/90446/2020/HanJ, sp.zn. 
14404/2020, jako nepřípustné zamítá. 
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Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: 

 Obec Mistřice, IČO 00291129, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
 Miroslav Peška, Mistřice č. p. 296,687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 Michaela Pešková, Mistřice č. p. 296,687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 Jiří Hromeček, Mistřice č. p. 297,687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 Kamila Hromečková Mistřice č. p. 297, 68712 Bílovic© u Uherského Hradiště 
 Ing. Jiří Vašíček, Mistřice č. p. 483, 68712 Bílovice u Uherského Hradiště 
 Bc, Michaela Vašíčková, Mistřice č. p. 483,68712 Bílovice u Uherského Hradiště 
 Martin Stoklasa, Mistřice ě. p. 267,687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
 GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
 Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské 

Hradiště 
 CETIN a.s.. Českomoravská č, p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
 EG.D, a.s„ Lidická č. p. 1873/38, Černá Pole, 602 00 Brno 
 
 

Odůvodnění: 

I. Popis postupu správního orgánu  

Z předloženého spisového materiálu bylo odvolacím správním orgánem zjištěno, že dne 12. 
4. 2021 byla podána obcí Mistřice, IČO 00291129, Mistřice 9, 687 12 Bílovice u Uherského 
Hradiště, v zastoupení NELL PROJEKT s.r.o., IČO: 00283819, Zlín, Zarámí 428, žádost o 
vydání společného povolení na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace v obci Mistřice“ 
na pozemcích parcelní číslo st. 373, st. 374, 564/60, 564/100, 564/101, 567/1, 567/2, 4535/1, 
4535/2 v katastrálním území Mistřice I. a na pozemcích parcelní číslo 191/64, 191/71 a 414/2 
v katastrálním území Javorovec. Protože žádost nebyla úplná, vyzval správní orgán 
stavebníka k doplnění podkladů pro rozhodnutí a řízení přerušil. Podklady do řízení byly 
předloženy správnímu orgánu dne 11. 5. 2021. 

K žádosti byla připojena projektová dokumentace „Stavební úpravy místní komunikace v obci 
Mistřice“ vypracovaná 8/2020 autorizovaným inženýrem Karem Kuchařem, ČKAIT 1201499, 
souhlas vlastníků pozemků, na nichž má být předmětná stavba umístěna a provedena, k nimž 
nemá stavebník vlastnické právo, závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření Policie ČR 
a vlastníků či správců sítí. 

Po doplnění podkladů pro rozhodnutí opatřením ze dne 2. 7. 2021 vydaným pod č.j. MUUH-
SŽP/54637/2021/HanJ oznámil správní orgán zahájení řízení veřejnou vyhláškou všem 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  Protože mu byly dostatečně známy poměry 
staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, upustil správní 
orgán od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů, ve které mohou dotčené orgány a účastníci 
řízení nahlížet do podkladů pro rozhodnutí. Současně je upozornil, že závazná stanoviska 
mohou dotčené orgány a účastníci řízení své námitky uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak se k 
nim podle § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. Oznámení o zahájení řízení bylo 
doručováno, vyjma stavebníka a účastníků řízení, na jejichž pozemcích má být stavba 
umístěna, veřejnou vyhláškou, tzn. vyvěšením na úřední desce a zveřejněním způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce stavebního úřadu a úřední desce Obecního 
úřadu Mistřice byla vyhláška vyvěšena 2. 7. 2021 a sňata 19. 7. 2021, kdy patnáctým dnem 
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po vyvěšení se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou. 
Následující den počíná běžet 15. denní lhůta pro podání námitek.    

Žádný z účastníků řízení námitky do řízení nepodal.  A ani ve stanované lhůtě, tj. 15 dnů od 
oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou, se do řízení nikdo další nepřihlásil.  

Na základě takto provedeného řízení vydal dne 7. 10. 2021 správní orgán pod č.j. MUUH-
SŽP/90446/2020/HanJ společné povolení, kterým stavební záměr schválil a stavbu „Stavební 
úpravy místní komunikace v obci Mistřice“ na pozemcích parcelní číslo  st. 373, st. 374, 564/60, 
564/100, 564/101,567/1, 567/2, 4535/1, 4535/2 v katastrálním území Mistřice I. a na 
pozemcích parcelní číslo 191/64, 191/71 a 414/2 v katastrálním území Javorovec, pro 
stavebníka obec Mistřice schválil, umístil a povolil. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce stavebního úřadu a Obecního úřadu Mistřice dne 8. 10. 2021 a sňata 25. 10. 2021, a 
současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.                                         

V rozhodnutí, kterým byl stavební záměr schválen, uvedl správní orgán název stavby, parcelní 
čísla pozemků, na nichž má být stavba umístěna, právní ustanovení stavebně právních 
předpisů, podle nichž bylo rozhodováno a stavebníka. Ve výrokové části rozhodnutí dále 
stanovil podmínky pro umístění stavby tak, že odkázal na projektovou dokumentaci. V 
podmínkách pro umístění a povolení stavby správní orgán mj. uvedl, že stavba bude 
provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem 
Karem Kuchařem, ČKAIT 1201499. Dále stanovil podmínky pro provádění stavby vyplývající 
ze závazných stanovisek dotčených orgánů.  

Správnímu orgánu bylo doručeno dne 25. 10. 2021 odvolání Jaroslava Sedláře, bytem Mistřice 
224, 687 12 Bílovice, proti předmětnému společnému povolení, který se podle obsahu 
odvolání sám vymezil jako odvolatel, nikoliv jako zástupce Marty Mooneapillay. Odvolatel ve 
svém odvolání s přílohami uvádí, že úřad uvádí chybné skutečnosti, mýlí se ve svých 
rozhodnutích a uvádí nepravdivé údaje, která zneplatňují nejen dříve vydaná stavební 
povolení, ale i dříve vydané územní plány a nyní i změnu č. 1 územního plánu Mistřice – 
lokalita Větřák. Odvolává se proti vymezení účastníků řízení s tím, že byl vynechán z tohoto 
řízení záměrně proto, aby nemohl svými připomínkami do řízení zasahovat, přičemž trvá na 
zařazení jako vedlejší účastník řízení. Neoprávněným opomenutím mu byla odňata jeho práva 
k ochraně jeho zdraví a majetku. Týká se to úzkého průjezdu, necelých 10m mezi pozemky 
parcelní číslo 283, 284, 285, 282, který je označen jako příjezdová cesta k výstavbě rodinných 
domů v lokalitě Větřák, a má být rozšířen na šířku 5-5,5m a v další výstavbě napojen na 
současnou stavbu komunikace směrem od vodárny. Bude tak dotčen na svých vlastnických 
právech z důvodu mnoha imisí, kontaminací studny a zvyšující dopravní zátěží způsobující 
škody na zdraví a majetku a možné poškození plynového řadu. V úzkém průjezdu je třeba 
dopravu odlehčit a poukazuje na to, že nelze povolit žádnou výjimku. Obec Mistřice ignoruje 
možnost napojení lokality Větřák jiným způsobem. Rozšířením komunikace bude zkrácen pás 
trávního porostu a keřů kolem cesty, které zadržovaly vodu a pomáhaly vsakování vody. Ví, 
že navrhované rastry bez dalších úprav okolí přívaly vod neudrží. Dále uvádí, že tak jak není 
vyřešený průjezd mezi výše uvedenými pozemky, není vyřešen přístup na pozemek parcelní 
číslo 283, vrata jsou přímo proti křižovatce, ani parkovací místa u rodinného domu 224 a další 
vznikající problémy v budoucnosti. Podatel Jaroslav Sedlář požaduje, aby na základě 
popsaných a přiložených důkazních dokladů bylo napadené rozhodnutí zrušeno a vráceno k 
novému projednání. V závěru svého odvolání připomíná doklady, které byly příslušným 
úřadům předávány, a i když poukazovaly na nepravdivé údaje, nebylo zváženo, že jsou 
opodstatněné a pravdivé, a že bylo chybou řádné neprojednání neověření stavu a je nutná 
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změna stávajícího projektu na opravu cesty bez rozšíření, a zřídit přístupovou cestu za 
původní zástavbou Větřák.  

Stavební úřad podané odvolání vyhodnotil jako nepřípustné a tudíž nezasílal stejnopis 
odvolání všem účastníkům řízení, kteří mohli podat odvolání, a nevyzýval je k vyjádření.  

V průvodním dopise správní orgán uvádí, že odvolatel nesplňuje žádnou z podmínek pro 
účastenství ve spojeném řízení. Stavba je vzdálena od  pozemku parcelní číslo st. 283 a stavby 
rodinného domu č.p. 224 minimálně 15m a má za to, že vlastník této nemovitosti nebude 
dotčen takovým způsobem, který by hlukem, prachem a jinými imisemi zasahoval do jeho 
vlastnických práv nad míru přiměřenou poměrům. 

II. Posouzení včasnosti a přípustnosti odvolání 

Odvolání společně se spisovým materiálem a vyjádřením správního orgánu bylo odvolacímu 
orgánu předloženo dne 12. 1. 2022. Odvolací orgán po převzetí odvolání a příslušného 
spisového materiálu od správního orgánu I. stupně zkoumá, zda se jedná o odvolání řádné,  
tzn. zda bylo odvolání podáno účastníkem řízení a včas. I když se odvolatel poměrně 
jednoznačně staví do pozice účastníka řízení, posoudil odvolací orgán jeho podání tak, že 
odvolání podal jako zástupce Marty Mooneapillay, která je vlastnicí předmětných nemovitostí 
a zvažoval, zda mohou být její vlastnická práva přímo dotčena tak, že by měla být účastníkem 
řízení. 

III. Popis postupu odvolacího správního orgánu 

Účastníkem řízení je ve společném řízení podle § 94k stavebního zákona vedle stavebníka a 
vlastníků pozemků, na nichž má být stavba umístěna, i osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno. Při posuzování této otázky dospěl odvolací orgán k 
závěru, že žádná z námitek uvedených v odvolání nesvědčí tomu, že by prováděním 
předmětné stavby měla být přímo dotčena vlastnická práva Marty Mooneapillay takovým 
způsobem, že by měla být účastnicí řízení. Vlastnická nebo jiná věcná práva k předmětným 
nemovitostem odvolatele Jaroslava Sedláře, který odvolání koncipoval tak, jako by byl 
vlastníkem předmětných nemovitostí, nemohou být dotčena vůbec, neboť taková práva nemá. 
Námitky do řízení nebyly podány žádným z účastníků řízení, tj. ani vlastníků staveb rodinných  
domů sousedících s prováděnou stavbou v podstatně menších vzdálenostech, když stavební 
práce budou prováděny přímo před okny jejich rodinných domů a intenzita vlivu stavebních 
prací bude daleko vyšší než v případě stavby rodinného domu č.p. 224 vlastnice Marty 
Mooneapillay. 

Přestože správní orgán oznamoval zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou, a to nejen 
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a Obecního úřadu Mistřice a 
zveřejněním umožňující dálkový přístup, zástupce Marty Mooneapillay Jaroslav Sedlář ani 
nikdo další této možnosti této možnosti nevyužili a do řízení žádné námitky, kterými by se 
musel správní orgán, pokud by tyto osoby z řízení nevyloučil, zabývat, nepodali. Pro společné 
řízení platí koncentrační zásada, která znamená, že k později podaným námitkám se 
nepřihlíží.         

K tomu odvolací orgán dále dodává, že ve lhůtě, kdy mohly být podány námitky do společného 
řízení o umístění a povolení stavby „Stavební úpravy místní komunikace v obci Mistřice“ tj. od 
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20. 7. 2021 do 3. 8. 2021 byly podány Jaroslavem Sedlářem dvě námitky ke změně územního 
plánu Mistřice č. 1, a to 22. 7. 2021 a 3. 8. 2021, a nikoliv ke stavbě „Stavební úpravy místní 
komunikace v obci Mistřice“. Stavební úpravy místní komunikace podél rodinného domu 
nejsou předmětem řízení o povolení stavby „Stavební úpravy místní komunikace v obci 
Mistřice“ a odvolací orgán se tak jimi zabývat nemůže. 

I když odvolání bylo podáno včas, jedná se o odvolání nepřípustné, které odvolací orgán 
posuzuje podle § 92 správního řádu.     

IV. Posouzení nepřípustného odvolání podle § 92 správního řádu 

Po zjištění, že se jedná o nepřípustné odvolání, zkoumal odvolací orgán podle § 92 správního 
řádu, zda nejsou dány předpoklady pro přezkum rozhodnutí, pro obnovu řízení nebo vydání 
nového rozhodnutí a konstatuje, že takové předpoklady, tzn. rozpor se zákonem, který by 
použití těchto opravných prostředků odůvodňoval, zjištěny nebyly.   

V. Vyjádření k  námitkám uvedených v podaném odvolání 

Přestože se jedná o odvolání nepřípustné, odvolací orgán považuje za potřebné se zabývat i 
námitkami, které byly v odvolání uvedeny, ač o nich nebude rozhodovat, a to i v návaznosti na 
velký počet dalších podání (23 podání) zasílaných správním orgánům. V těchto podáních 
zmocněnec Marty Mooneapillay popisuje také dotčení jejich vlastnických práv při projednávání 
změny územního plánu Mistřice č. 1 a stavebním povolení ze dne 12. 3. 2018 na stavbu „ZTV 
Větřák, část „D“. Změna územního plánu ani stavební povolení na stavbu „ZTV Větřák, část 
„D“ a ani podnět ze dne 9. 4. 2021 k obnově řízení, ve kterém byla povolena stavba „ZTV 
Větřák, část „D“ nejsou předmětem stavebního řízení na stavbu „Stavební úpravy místní 
komunikace v obci Mistřice“ a správní orgán by se těmito záležitostmi nemohl ve společném 
řízení zabývat, a to ani v případě, že by byly uplatněny v průběhu společného řízení.  

K námitce, že úřad uvádí chybné skutečnosti, mýlí se ve svých rozhodnutích a uvádí 
nepravdivé údaje, která zneplatňují nejen dříve vydaná stavební povolení, ale i dříve vydané 
územní plány, a nyní i změnu č. 1 územního plánu Mistřice – lokalita Větřák, odvolací orgán 
uvádí, že předmětem společného řízení je výlučně stavba „Stavební úpravy místní komunikace 
v obci Mistřice“ a v tomto řízení se nerozhoduje o žádných jiných stavebních povoleních ani 
územních plánech nebo jejich změnách. K námitce, že byl záměrně opomenut jako vedlejší 
účastník, odvolací orgán uvádí, že Jaroslav Sedlář nesplňuje základní předpoklad tj. vlastnictví 
sousední nemovitosti a vlastnice rodinného domu č.p. 224 Marta Mooneapillay nebude 
prováděním stavby dotčena takovým způsobem, že by došlo k dotčení jejich práv nad běžnou 
míru určitého zatížení imisemi, kterou při provádění staveb bývají dotčeny i jiné osoby než 
účastníci stavebního řízení. Vozidla stavby budou projíždět kolem rodinného domu velmi 
pomalou rychlostí, neboť stávající dopravní řešení vyšší rychlost ani neumožňuje a tudíž 
nemůže docházet k otřesům, které by mohly mít negativní vliv na sousední stavby rodinných 
domů. Odvolací orgán k tomu dodává, že námitky obtěžování imisemi nepodal žádný z 
účastníků řízení, byť stavební práce budou prováděny přímo před jejich rodinnými domy.  

K námitce týkající se úzkého průjezdu odvolací orgán uvádí, že předmětem řízení není prostor 
mezi pozemky parcelní číslo 283, 284, 285, 282, který je označen jako příjezdová cesta k 
výstavbě rodinných domů v lokalitě Větřák a má být rozšířen na šířku 5-5,5m. Stavba „Stavební 
úpravy místní komunikace v obci Mistřice“ nebude prováděna v tomto prostoru mezi těmito 
uvedenými pozemky a stávajícími stavbami na nich, a to se týká i obavy z obtěžování v 
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odvolání popsanými imisemi včetně zmiňované výjimky z odstupových vzdáleností stavby 
rodinného domu od okraje komunikace.  

K námitce týkající se možnosti jiného řešení příjezdové cesty mimo hustě zabydlenou část 
obce odvolací orgán sděluje, že touto záležitostí se správní orgán ani odvolací orgán nemohou 
vůbec zabývat, neboť otázka řešení místních komunikací a dopravy je výlučně v kompetenci 
obce. 

K námitce týkající se vsakování vod a obavy z přívalových vod odvolací orgán uvádí, že k 
umístění stavby bylo vydáno koordinované závazné stanovisko, v němž vodoprávní orgán, 
orgán ochrany přírody i silniční správní orgán se stavebním záměrem vyjádřily svůj souhlas.  
Pokud se týká porostu a keřů, bude stavba lemována téměř po celé délce zatravněnou 
plochou. Je navrženo 6 kanalizačních vpustí a bude osazen příčný odvodňovací žlab s 
litinovou mříží pro zachycení přívalových vod z přilehlých polí a polní cesty. 

K námitce týkající se nevyřešení přístupu na pozemek parcelní číslo 283 a parkovacích míst  
rodinného domu č.p. 224 odvolací orgán uvádí, že předmětná stavba končí cca 15m od domu 
č.p. 224 a  stávajícího přístupu na pozemek parcelní číslo 283, ani parkovacích míst, se 
nebude nijak dotýkat.  

V závěru odvolání navrhuje odvolatel zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k novému 
projednání, čemuž nelze s ohledem na výše uvedené vyhovět.  

K přiloženým dokladům, na něž odvolatel odkazuje, odvolací orgán uvádí, že žádný z dokladů, 
které měl odvolací orgán k dispozici, nebyl takový, který by mohl být důvodem k jinému závěru, 
než shora uvedeno. Proto odvolací orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

Poučení o odvolání: 

Podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí odvolacího orgánu nelze 
odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno 
všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 

      otisk úředního razítka 

 
 
 
Mgr. Jakub Drápal 
referent odboru dopravy a silničního hospodářství 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Zlínského kraje a Obecního úřadu Mistřice. 

15. dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje se rozhodnutí 
považuje za doručené. 
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Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: 8. 3. 2022                          Sejmuto dne:……………………………………….. 
                           
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
 
 
 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje. 
 
 
 
Obdrží: 

Odvolatel: 
 
Marta Mooneapillay, bytem  Mistřice 224, 687 12 Bílovice v zastoupení Jaroslavem Sedlářem, 
Mistřice 224, 687 12 Bílovice 
 
 
Účastníci řízení, kterým se v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje  
jednotlivě: 

Datová schránka: 

Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště v zastoupení NELL 
PROJEKT s.r.o., Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
CETIN a.s.. Českomoravská č, p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
EG.D, a.s„ Lidická č. p. 1873/38, Černá Pole, 602 00 Brno 
 
Dodejka: 

Miroslav Peška, Mistřice č. p. 296, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Michaela Pešková, Mistřice č. p. 296, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Jiří Hromeček, Mistřice č. p. 297, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Kamila Hromečková, Mistřice č. p. 297, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Ing. Jiří Vašíček, Mistřice č. p. 483, 68712 Bílovice u Uherského Hradiště 
Bc. Michaela Vašíčková, Mistřice č. p. 483, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Martin Stoklasa, Mistřice č. p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 

Účastnící řízení, kterým se v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou 
vyhláškou ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu; 

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, zejména 
k parcelním číslům: 
stavební parcela číslo 373 a rodinného domu č.p. 296 na ní;  
stavební parcela číslo 374 a rodinného domu č.p. 293 na ní;  
stavební parcela číslo 350/2 a rodinného domu č.p. 272 na ní;  
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stavební parcela číslo 350/1 a rodinného domu č.p. 279 na ni;  
stavební parcela číslo 360 a rodinného domu č.p. 187 na ní;  
stavební parcela číslo 354 a rodinného domu č.p. 299 na ní;  
stavební parcela číslo 350/1 a rodinného domu č.p. 279 na ní;  
stavební parcela číslo 414 a rodinného domu č.p. 159 na ní; 
stavební parcela číslo 480 a rodinného domu č.p. 436 na ní;  
stavební parcela číslo 214/1 a rodinného domu č.p. 125 na ní; 
stavební parcela čisto 548/2 a rodinného domu č,p. 460 na ní, 
stavební parcela číslo 550/2 a rodinného domu č.p. 467 na ní; 
stavební parcela číslo 541 a rodinného domu č,p. 468 na ní; 
stavební parcela číslo 546/2 a rodinného domu č.p, 469 na ní; 
stavební parcela číslo 538/2 a rodinného domu č.p. 470 na ní; 
stavební parcela číslo 553 a rodinného domu č.p, 483 na ní; 
stavební parcela číslo 477 
pozemková parcela číslo 567/3 
pozemková parcela číslo 567/2 
pozemková parcela číslo 570/5 
pozemková parcela číslo 568/5 
pozemková parcela číslo 568/3 
pozemková parcela číslo 568/1 
pozemková parcela číslo 569/1 
pozemková parcela číslo 569/2 
pozemková parcela číslo 564/119 
pozemková parcela číslo 564/116 
pozemková parcela číslo 564/113 
pozemková parcela číslo 564/107 
pozemková parcela čisto 564/110 
pozemková parcela číslo 564/104 
pozemková parcela čisto 564/99 
pozemková parcela číslo 564/48 
pozemková parcela číslo 564/125 
pozemková parcela číslo 564/128 
pozemková parcela číslo 564/129 v k.ú. Mistřice I. 
pozemková parcela čisto 414/3 v k.ú. Javorovec 
 
 
K vyvěšení: 
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému 
obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení (datová schránka): 
 
Obecní úřad Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště -  k vyvěšení a 
podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup  
 

Správní orgán (po nabytí právní moci rozhodnutí): 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
dopravního úřadu, odloučené pracoviště Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště 

KUZK ODSH 
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