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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí  ( dále jen                   
„ odbor SŽP „ ) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 
361/2000 Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích 
a veřejně přístupných účelových komunikacích, oznámil  dne 27.4.2020 na základě podnětu  
Jana Grebeníčka, 01.09.1966, Kudlovice č. p. 350, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
(dále jen „žadatel“), zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 171   
a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) a podle  § 77 odst. 1 písm. c) zák.   č. 361/2000 Sb., ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Kudlovice dle projektové 
dokumentace vypracované Ing. Radkem Jarošem v 12/2014. Výše uvedený návrh stanovení 
místní úpravy provozu na uvedených  komunikacích byl projednán s  příslušným orgánem 
Policie České republiky, tj. Krajským ředitelstvím policie ZK, dopravní inspektorát Uherské 
Hradiště pod čj.  KRPZ-78615-1/ČJ-2013-151106 ze dne 6.8.2013 a pod čj. KRPZ-78615-
2/ČJ-2013-151106 ze dne 3.12.2015. . 
 
Předložený návrh stanovení místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníka dotčených 
pozemních komunikací, tj. Jana Grebeníčka, 01.09.1966, Kudlovice č. p. 350, 687 03 
Babice u Uherského Hradiště, Obce Kudlovice, dále vlastníků nemovitostí sousedících 
s průjezdním úsekem těchto komunikací, na níž mají být umístěny svislé a vodorovné dopravní 
značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčených komunikacích. 
 
Součástí návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na  
dotčených komunikacích je dokumentace  a lze se s ní seznámit na odboru SŽP , se sídlem 
MěÚ Uh. Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, kancelář č. 232, ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne jeho zveřejnění - ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin a v ostatních 
pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě 
na tel. 572525551. 
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V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci 
stanovení místní úpravy provozu na dotčených komunikacích v  k.ú. Uherské Hradiště kdokoli, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
uplatnit u odboru SŽP písemné připomínky a v souladu s § 172  odst. 5 správního řádu mohou 
k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na dotčených 
komunikacích v k.ú. Uherské Hradiště, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, podat proti návrhu k odboru SŽP  písemné odůvodněné námitky. 
 
Odbor SŽP  podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 
 

v y z ý v á 
 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu 
na dotčených místních komunikacích podávaly písemné připomínky nebo písemné 
odůvodněné námitky doručením na odbor SŽP ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
 
O d ů v o d n ě n í: 
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na dotčených  
komunikacích v k.ú. Kudlovice byl zpracován z důvodu provádění stavby „„Výstavba 
infrastruktury pro rodinné domy - Kudlovice Drážky“. Stavební povolení vydal speciální 
stavební úřad dne 20.4.2016 pod čj. MUUH-SŽP/28713/2016/ZaplD, rozhodnutí o prodloužení 
lhůty pro dokončení stavby dne 15.1.2019 pod čj. MUUH-SŽP/97284/2018/ZaplD. 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Dana Zapletalová 
vedoucí oddělení 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské 
Hradiště a Obecního úřadu Kudlovice. 
 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne...............................                         Sejmuto dne................................ 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 
v návaznosti na § 144 odst. 1 zák. č. 500/2004 správní řád ve znění pozdějších předpisů                  
( dále jen správní řád ) a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle 
ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
Jan Grebeníček, Kudlovice č. p. 350, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
 
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1 

 


		2020-08-19T10:47:58+0200


	



