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Naše č. j.:  

Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/72585/2022/HanJ 

Spis/ 10396/2022 

Obec Kudlovice, IČ 00291072 
zastoupená starostkou Renatou 
Čechmánkovou  
Kudlovice č. p. 39  
687 03 Kudlovice 
 
a 
 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, IČ 70934860  
K Majáku č. p. 5001  
760 01 Zlín  
 
oba v zastoupení 
Ing. Radek Jaroš, IČ 72318473  
Lípa č. p. 347  
763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Vyřizuje: Ing. Josef Hanáček 

Telefon: 572 525 570 

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

Datum: 13. prosince 2022 

  

 

 

Veřejná vyhláška  

Rozhodnutí č. 72585/2022  

 

Výroková část: 

Dne 31.08.2022 podal stavebník, tj. Obec Kudlovice, zastoupená starostkou Renatou Čechmánkovou, 
Kudlovice č. p. 39, 687 03 Kudlovice a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 
č. p. 5001, 760 01 Zlín oba v zastoupení Ing. Radkem Jarošem, IČ 72318473, Lípa č. p. 347, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí                           
a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: „Silnice III/43220: Kudlovice“ (dále jen 
„stavební záměr“) na pozemcích parc.č. 104 (ostatní plocha), 106 (vodní plocha), st.135 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.187 (zastavěná plocha a nádvoří), st.524/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 3976/2 (ostatní 
plocha), 3976/9 (ostatní plocha), 3976/8 (ostatní plocha), 3976/3 (ostatní plocha), 3976/4 (ostatní plocha), 
3976/6 (ostatní plocha), 3976/7 (ostatní plocha), 3976/10 (ostatní plocha), 3976/14 (ostatní plocha), 3976/15 
(ostatní plocha), 3976/16 (ostatní plocha), 3976/17 (ostatní plocha), 3976/18 (ostatní plocha), 3976/19 
(ostatní plocha), 3976/20 (ostatní plocha), 3976/21 (ostatní plocha), 3976/22 (ostatní plocha), 3980/1 (ostatní 
plocha), 3980/2 (ostatní plocha), 3980/3 (ostatní plocha), 3980/4 (ostatní plocha), 3980/5 (ostatní plocha), 
4009/1 (ostatní plocha), 4009/114 (ostatní plocha), 4009/117 (ostatní plocha), 4009/119 (ostatní plocha), 
4020/2 (ostatní plocha), 4020/10 (ostatní plocha), 4020/11 (ostatní plocha), 4021 (vodní plocha), 4079 
(ostatní plocha), 4081 (ostatní plocha), 4101 (ostatní plocha), v katastrálním území Kudlovice.  

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, 
jako speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle § 40 odst. 4 písm. a) 
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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“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") 
přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p 
stavebního zákona, 

vydává společné povolení, 

kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby „Silnice III/43220: Kudlovice“ na 
pozemcích parc.č. 104 (ostatní plocha), 106 (vodní plocha), st.135 (zastavěná plocha a nádvoří), st.187 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.524/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 3976/2 (ostatní plocha), 3976/9 
(ostatní plocha), 3976/8 (ostatní plocha), 3976/3 (ostatní plocha), 3976/4 (ostatní plocha), 3976/6 (ostatní 
plocha), 3976/7 (ostatní plocha), 3976/10 (ostatní plocha), 3976/14 (ostatní plocha), 3976/15 (ostatní 
plocha), 3976/16 (ostatní plocha), 3976/17 (ostatní plocha), 3976/18 (ostatní plocha), 3976/19 (ostatní 
plocha), 3976/20 (ostatní plocha), 3976/21 (ostatní plocha), 3976/22 (ostatní plocha), 3980/1 (ostatní 
plocha), 3980/2 (ostatní plocha), 3980/3 (ostatní plocha), 3980/4 (ostatní plocha), 3980/5 (ostatní plocha), 
4009/1 (ostatní plocha), 4009/114 (ostatní plocha), 4009/117 (ostatní plocha), 4009/119 (ostatní plocha), 
4020/2 (ostatní plocha), 4020/10 (ostatní plocha), 4020/11 (ostatní plocha), 4021 (vodní plocha), 4079 
(ostatní plocha), 4081 (ostatní plocha), 4101 (ostatní plocha), v katastrálním území Kudlovice.  

 

Stavební záměr obsahuje: 
 
SO 101 Silnice III/43220 (investor ŘSZK) 
Předmětem stavební úpravy silnice III/43220 je celková rekonstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. 
Vozovka bude sjednocena na šířku 6,0 m s rozšířením v obloucích až na šířku 8,45 m. Šířka vozovky je 
lemována oboustrannými betonovými obrubníky s převýšením 12 cm nad obrusnou vrstvou s přídlažbou 
z žulového dvojřádku š. 250 mm. Příčný spád vozovky je navržen základní střechovitý 2,50%, v místě 
směrových oblouků je příčný spád jednostranný.  
Součástí stavebního objektu jsou i dvě autobusové zastávky. Ve směru od Babic bude zastávka umístěna 
v jízdním pruhu, v opačném směru pak v zastávkovém zálivu. Celková délka rekonstruované silnice je 
562,50 m. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových dešťových vpustí, které budou zaústěny do 
nově projektované jednotné kanalizace. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu.   
 
Konstrukční skladba 
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm 
Spojovací asf. Postřik   
Asfaltový beton ACL 16+ 70 mm 
Infiltrační postřik 
Štěrkodrť 0-63   150 mm 
Štěrkodrť 0-63   200 mm 
Upravená a zhutněna zemní pláň  
Celkem    470 mm 
 
Skladba zastávkového pruhu 
Žulová kostka velká 12/12 120 mm 
Lože z kamenné drti  40 mm 
Betonová deska B20 + kari síť   180 mm 
Štěrkodrť 0-63   180 mm 
Upravená a zhutněna zemní pláň  
Celkem    520 mm 

 

V průjezdu obce je pláň pod rozšířenou částí vozovky odvodněna vyspádováním ke kraji, kde je navržena 
podélná drenáž z perforovaného PVC DN 90mm. Umístění drenáže je minimálně 250 mm pod přilehlou 
úrovní zemní pláně. Obsyp drenáže je z hrubého štěrku. Drenáže budou zaústěny do dešťových vpustí, 
případně přímo do vsakovacích objektů. 
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Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Vody z vozovky ohraničené 
obrubníky budou stékat ke kraji vozovky a podél obrubníků stečou do sestavy dešťových vpustí. Nově 
navržené dešťové vpusti budou prefabrikované a přípojkami z PVC DN 200 budou zaústěny do nově 
navržené jednotné kanalizace (jiná stavba) a do tří vsakovacích objektů. 
 
Zastávka v zastávkovém pruhu  
Délka nástupiště 15,00 m 
Délka vyřazovacího pruhu 20,0 m 
Délka zařazovacího pruhu 10,0 m 
Šířka 2,75 m, převýšení obrubníku 160 mm, povrch z žulových kostek 
 
Zastávka v jízdním pruhu 
Délka nástupiště 12,00 m 
Převýšení nástupištního obrubníku 160 mm 
 
SO 102 Úpravy místních komunikací (investor Obec Kudlovice) 
 
V rámci rekonstrukce silnice dojde k úpravám křižovatek s místními komunikacemi. Povrch napojovaných 
místních komunikací bude uzpůsoben požadavkům a funkčnímu využití těchto komunikací. Úpravy připojení 
místních komunikací k silnici budou zahrnovat i nové směrové a šířkové usměrnění křižovatkových 
poloměrů. Šířka vozovky všech místních komunikací je ohraničena betonovou obrubou s převýšením 12 cm, 
v místech s bezbariérovým nástupem bude obruba s převýšením 2 cm.  

- MK v km 8,195 - stávající povrch z žulových kostek. V rámci úpravy dojde v nezbytném rozsahu           
k rozebrání povrchu vozovky. Žulové kostky včetně lože budou odstraněny, podklad výškově 
porovnán a žulové kostky zpětně osazeny do vějíře. Styková hrana se silnicí III/43220 bude tvořena 
žulovým dvojřádkem v betonovém loži. 

- MK v km 8,205 70 - stávající povrch z asfaltového betonu. V rámci stavebních úprav dojde                 
k šířkovému usměrnění křižovatkových oblouků a ke zmenšení rozsahu zpevněných ploch 
(rekultivace). Obrusná vrstva bude odfrézována, podklad výškově porovnán a položena nová 
obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Styková hrana silnice III/43220 s MK bude v úrovni, styk 
asfaltový beton - asfaltový beton. 

- MK v km 8,393 35 - stávající povrch z vyfrézované živice. V daném místě se jedná o připojení nové 
MK, která nahradí rozsáhlou zpevněnou plochu. MK je zbudována za účelem zajištění dopravní 
obsluhy 4 RD a současně se jedná o příjezd ke „kulturnímu“ centru obce. MK je navržena v nové 
konstrukci, styková hrana silnice III/43220 s MK bude v úrovni a bude tvořena žulovým dvouřádkem. 
Povrch nové MK je navržen z dlažby s možností zasakování. 

- MK v km 8,534 05 - stávající povrch z žulových kostek. V rámci stavebních úprav dojde k šířkovému 
usměrnění křižovatkových oblouků a ke zmenšení rozsahu zpevněných ploch (rekultivace). Žulové 
kostky včetně lože budou odstraněny. Podkladní vrstvy budou přehutněny, vyrovnány vrstvou ze ŠD 
0- 32 mm a položeny dvě živičné vrstvy v celkové tl. 100 mm. Styková hrana silnice III/43220 s MK 
bude v úrovni, styk asfaltový beton - asfaltový beton. Na konci úpravy bude na styku asfaltového 
betonu s žulovými kostkami osazen žulový dvojřádek v betonovém loži. 

- MK „ke sklepům“ v km 8,549 45 - stávající povrch z žulových kostek. V rámci stavebních úprav dojde 
k šířkovému usměrnění křižovatkových oblouků a ke zmenšení rozsahu zpevněných ploch 
(rekultivace). Žulové kostky včetně lože budou odstraněny, podklad výškově porovnán a žulové 
kostky zpětně osazeny do vějíře. Styková hrana se silnicí III/43220 bude tvořena žulovým 
dvojřádkem v betonovém loži. 

 
SO 103 Chodníky a sjezdy (investor Obec Kudlovice) 
 
V rámci stavby dojde k vybudování komunikačních tras pro chodce podél silnice v celkové délce 823 m. 
Součást chodníku jsou i nástupní plochy autobusových zastávek. Součástí stavby jsou i úpravy stávajících 
sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD. 
Šířka „samostatných“ chodníků je navržena 1,50 m, u chodníků přisazených k silniční obrubě je šířka 1,65 m 
(dlažba 1,50 m + 0,15 m obrubník). 
Chodníky jsou od silnice odděleny zatravněným pásem šířky cca 2,00 až 2,50 m, pouze pravostranný 
chodník od staničení km 8,494 je přisazený k silničnímu obrubníku. 
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Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby. Příčný spád chodníků je jednostranný 
2% směrem k silniční obrubě, případně do zatravněného pásu. Šířka chodníku je na vnější straně  
ohraničena betonovou obrubou ABO 13 - 10 s převýšením 60 mm, případně je dlažba dotažena ke zděným 
objektům nebo k betonovým podezdívkám oplocení. Na straně silnice je silniční obrubník ABO 2 - 15 s 
převýšením 120 mm. U samostatně umístěných chodníků jsou obrubníky na straně silnice zapuštěné, což 
umožní přetékání vod do zatravněného pásu. 
Součástí chodníků jsou i dvě nástupištní plochy autobusových zastávek pravidelné linkové dopravy.  
Součásti stavby jsou i změny stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD. Silniční obrubníky v 
místě sjezdů budou zapuštěny (použity nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm nad 
niveletou vozovky v místě sjezdu. Šířky upravených samostatných sjezdů budou standardní šířky 4,00 m, k 
rozšíření na 5,0 m dochází v závislosti na úhlu připojení, případně na využívání sjezdu větší technikou nebo 
u sdružených sjezdů. 
 
SO 104 Zpevněné a parkovací plochy (investor Obec Kudlovice) 
 
Parkovací a zpevněná plocha u Jednoty  
V rámci stavebních úprav dojde k dopravnímu usměrnění zpevněné plochy se zachováním jednotlivých 
funkcí. Nově bude plocha připojena jedním dopravním připojení šířky 6,00 m. styková hrana se silnicí 
III/43220 bude tvořena nájezdovým obrubníkem BO 15/15 s převýšením 50 mm. 
V rámci plochy budou realizována parkovací místa pro 6 osobních aut, z toho jedno stání bude s parametry 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Rozměry jednotlivých stání 2,50 x 5,00 m, šířka krajního stání rozšířena o 0,25 m, šířka vyhrazeného stání 
3,50 m. 
Parkoviště je navrženo z betonové dlažby s možností zasakování (vyhrazené stání z dlažby 200x200 mm). 
Styková hrana mezi parkovací plochou a obslužnou komunikací bude tvořena zapuštěnými obrubníky ABO 
13-10  tím je umožněno přetékání srážkových vod na zpevněnou plochu a jejich zasakování. 
Obslužná část plochy je navržena s povrchem z asfaltového betonu a bude sloužit jednak pro obsluhu 
parkovacích míst, tak i pro příjezd k nákladní rampě a pro příjezd k vjezdové bráně. Všechny plochy jsou 
navrženy v nové konstrukci. 
Součástí plochy je i stanoviště pro kontejnery na TDO. Rozměry plochy 3,00 x 6,25 m. Povrch z betonové 
zámkové dlažby. 
 
Podélná parkovací místa 
V úseku km 8,227 - 8,322 jsou navržena podélná parkovací místa v rámci tří samostatných parkovacích 
pruhů. Dva jsou délky 13,00 m (každé pro 2 osobní auta) a jedno délky 7,00 m pro 1 osobní auto. 
Skladba parkovacího pruhu je navržena z propustných materiálů, povrch z betonové dlažby s možností 
zasakování. Styková hrana mezi parkovacími místy a silnicí III/43220 bude tvořena nájezdovými obrubníky 
B015/15 s převýšením 50 mm. 
 
Zpevněná plocha u obecního úřadu 
V současné době probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice s úpravou vjezdových vrat. Na tuto úpravu bude 
navazovat úprava příjezdové plochy v délce cca 16,00 m a šířky 6,0 m. Plocha se zčásti nachází na 
zatrubněném Kudlovickém potoku a tomu bude odpovídat rozsah opravy - jedná se pouze o obnovu 
živičných vrstev. 
Na příjezdovou komunikaci budou oboustranně navazovat zpevněné plochy s povrchem z dlažby s možností 
zasakování. Tyto plochy budou sloužit pro příležitostné parkování, případně jako manipulační plochy. 
Standardní parkovací místa včetně vyhrazeného stání se nachází v docházkové vzdálenosti cca 50 m -jedná 
se o parkoviště podél MK (staničení MK 8,534 05) Zpevněná plocha je připojena k silnici III/43220 v místě 
pravostranné pojezdové mostní římsy mostu ev.č. 43220-6, styková hrana je tvořena nájezdovým 
obrubníkem 
 
SO 201 Most ev.č. 43220-6 (investor ŘSZK) 
Předmětem stavby jsou stavební úpravy mostního svršku. V rámci stavebního objektu bude odstraněna celá 
konstrukce vozovky až po horní povrch nosné konstrukce. 
ŽB monolitická desková nosná konstrukce bude zachována. Na stávající ŽB desku bude zhotovena nová 
spádová vrstva. Uložení mostu zůstane beze změny. Oprava mostu bude probíhat po polovinách, nejprve 
bude opravena levá strana mostu. 
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Z mostu bude vybourán mostní svršek až na horní povrch železobetonové desky. Obnažený horní povrch 
bude otryskán, nesoudržný beton bude odstraněn. Na nosné konstrukci bude proveden nový spádový beton. 
Při pokládce výztuže spádového betonu bude ponechána v příčném směru přesahující výztuž pro následné 
svarové spojení s příčnou výztuží druhé poloviny mostu opravované ve druhé etapě. Horní povrch 
spádového betonu bude vyhlazen pro přímé položení mostní izolace z NAIP. Z boků nosné konstrukce bude 
mechanicky odstraněna vrstva omítky. Povrch bude tryskán tlakovou vodou, čímž budou odstraněny zvětralé 
a nesoudržné povrchové vrstvy. Odhalená výztuž bude důkladně zbavena koroze a natřena pasivačním 
nátěrem na bázi cementu.  
Povrchy boků nosné konstrukce budou reprofilovány kvalitními sanačními maltami třídy R2, které se 
nanášejí bez kontaktního můstku.  
V souvislosti se zhotovením nové spádové vrstvy na NK dojde k výškové úpravě závěrných zdí a křídel.  

Izolace na nosné konstrukci bude provedena z kvalitních těžkých natavovaných asfaltových pásů (NAIP) na 
penetrační nátěr.  

Odvodnění povrchu izolace bude jednostranným příčným sklonem do úžlabí a zde podélnou drenáží.  

Odvodnění 

Systém odvodnění vychází ze stávajícího stavu. Odvodnění vozovky na mostě bude zajištěno příčným                  
a podélným spádem. 

Mostní závěry 

Nad opěrami mostu bude do připravených kapes osazen podpovrchový těsněný mostní závěr pro pohyb               
± 10 mm. Dilatační spára mezi závěrnou zídkou a nosnou konstrukcí bude pročištěna a vyplněna pěnovým 
polystyrenem. Přes mostní závěry bude přetažena izolace a konstrukce vozovky. V krytu vozovky bude 
provedena řezaná spára se zálivkou z modifikovaného asfaltu. V chodnících bude spára rovněž vyplněna 
polystyrenem a vyplněna trvale pružným tmelem. 

Do podélné dilatační spáry v chodníku, mezi mostem ev.č. 43220-6 a navazujícím mostním objektem, bude 
osazen ocelový T-profil s přetažením izolace na sousední most. Pravostranný chodník je touto dilatací 
rozdělen. Vzhledem k proměnnému vyložení chodníku (cca. 0,45-0,7 m) přes bok nosné konstrukce                  
a k omezené možnosti vyztužení vzhledem k malé výšce doporučujeme tuto dilatační spáru v chodníku 
přiznat  a chodník dilatací rozdělit. Část bude vybetonovaná na mostě ŘSZK a část na navazujícím mostě. 

Vozovka 

Stavební úpravy na mostě budou součástí celkové úpravy silnice III. třidy - III/43220. 

V rámci stavebního objektu SO 201 - Most ev.č. 43220-6 bude odstraněna celá konstrukce vozovky až po 
horní povrch nosné konstrukce. Silnice je v pravostranném směrovém oblouku R = 115 m. Příčný sklon bude 
jednostranný 2,5% k pravé obrubě, podélný sklon bude stoupat 0,5%. Na nosné konstrukci mostu bude 
provedena 3-vrstvá živičná vozovka v následující skladbě: 

ACO 11+     50 mm 

Spoj. postřik asf. emulz. 

ACL 16+     50 mm 

Spoj. postřik asf. emulz. 

MA 11 IV      35 mm 

Celkem    135 mm  

Pod obrubami na mostě budou provedeny těsnící zálivky z modifikovaného asfaltu s předtěsněním. Zálivkou 
budou dále utěsněny řezané spáry nad podpovrchovými dilatacemi nad opěrami. Mimo výkopy bude 
zfrézován stávající kryt v tl. 50 mm a položen nový. 

Chodníky, římsy 

Chodníky a římsy budou zhotoveny z monolitického betonu. Horní povrch bude ve spádu 2,0 % k vozovce           
a bude upraven striáží. Šířka levostranného chodníku bude 1,70-1,85 m, šířka pravostranného chodníku 
bude 1,65 m. Pravá římsa je šířky 0,30-0,37 m a výšce 0,45 m, levá římsa není. Obruby budou zkosené ve 
sklonu 5:1, výška obruby nad přilehlou vozovkou vlevo bude 150 mm, vpravo bude obruba snížena na 50 
mm. Pravý chodník bude nájezdem na parkoviště u obecního úřadu. Horní povrch chodníku bude opatřen 
varovným pásem š. 0,40 m. K nosné konstrukci a křídlům budou chodníky kotveny spřahujícími kotvami                
á 1,0 m.  
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I. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavebního záměru: 

1. Stavební záměr bude umístěn a realizován na pozemcích parc.č. 104 (ostatní plocha), 106 (vodní 

plocha), st.135 (zastavěná plocha a nádvoří), st.187 (zastavěná plocha a nádvoří), st.524/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 3976/2 (ostatní plocha), 3976/9 (ostatní plocha), 3976/8 (ostatní plocha), 3976/3 

(ostatní plocha), 3976/4 (ostatní plocha), 3976/6 (ostatní plocha), 3976/7 (ostatní plocha), 3976/10 

(ostatní plocha), 3976/14 (ostatní plocha), 3976/15 (ostatní plocha), 3976/16 (ostatní plocha), 3976/17 

(ostatní plocha), 3976/18 (ostatní plocha), 3976/19 (ostatní plocha), 3976/20 (ostatní plocha), 3976/21 

(ostatní plocha), 3976/22 (ostatní plocha), 3980/1 (ostatní plocha), 3980/2 (ostatní plocha), 3980/3 

(ostatní plocha), 3980/4 (ostatní plocha), 3980/5 (ostatní plocha), 4009/1 (ostatní plocha), 4009/114 

(ostatní plocha), 4009/117 (ostatní plocha), 4009/119 (ostatní plocha), 4020/2 (ostatní plocha), 4020/10 

(ostatní plocha), 4020/11 (ostatní plocha), 4021 (vodní plocha), 4079 (ostatní plocha), 4081 (ostatní 

plocha), 4101 (ostatní plocha), v katastrálním území Kudlovice, jak je zakresleno v koordinačních 

situacích stavby „Silnice III/43220: Kudlovice“ v měřítku 1:250, které jsou nedílnou součástí ověřené 

projektové dokumentace. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Silnice III/43220, Kudlovice“, kterou 

zpracoval Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72318473 v lednu 2022, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301622. Stavební objekt SO 201: Most ev.č. 43220-

6 zpracovala Ing. Kateřina Kurečková, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 

1102485. Dokumentace byla ověřena ve společném řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi 

postupováno ve smyslu příslušných předpisů. 

3. 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. 

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

5. Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí. 

6. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: 

- prohlídka po zhutnění zemní pláně  

- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev  

- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené 

ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy, zejména: 

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Hradiště, SŽP, ze dne 05.04.2022 pod čj. MUUH- 

SŽP/21774/2022/MiV/KOS 0298: 

Vodoprávní úřad  

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný vodoprávní 
úřad podle § 106 odst. 1 zák. č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění, uděluje formou závazného stanoviska podle § 17 odst. 1 písm. c) téhož zákona souhlas 
k předmětné stavbě s níže uvedenou podmínkou.  
 
Odůvodnění 
Stavební objekt SO 201 - Most e.č. 43220-6 je umístěn v záplavovém území a z části také v aktivní zóně 
záplavového území ve stávající zástavbě. Dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je ke stavbám 
v záplavových územích třeba souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr 
dle vodního zákona a souvisejících právních předpisů a dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy 
chráněnými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru            
a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto se záměrem souhlasí s touto 
podmínkou: 
Přípustnost výše uvedeného záměru bude doložena stanoviskem Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí  
a Lesů ČR s.p. jako správce vodního toku.  
Vodoprávní úřad současně upozorňuje, že v případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník 
stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění případných povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb           
a movitého majetku v záplavových územích, jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové 
podmínky a průběh povodně (zabezpečením movitých věcí před odplavením, odsunem techniky                    
a znehodnotitelných materiálů atd. v případě hrozící povodně).  
 

Orgán ochrany přírody a krajiny 

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 k obnaženým kořenům nebo protlakem. Kořeny s 
průměrem od 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. Také musí být zajištěna 
ochrana kmenů min. do výšky 2 m a spodního kosterního větvení stromů. Ochrana kmenů se instaluje za 
kořenovými náběhy stromu. 
 
Odpadové hospodářství 
Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci záměru se předpokládá vznik některých 
odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady) v předpokládaném množství cca 1900 m3. Nevyužité 
odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020  Sb., v platném znění, budou předány do zařízení, 
které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. b, výše uvedeného zákona              
o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávnění. 
 
Silniční správní úřad 
Při provádění stavebních prací dojde k omezení silničního provozu na silnici III/43220 a k osazení 
přechodného dopravního značení. Před zahájením stavebních prací je nutné zažádat u našeho odboru                   
o povolení k částečnému omezení provozu a o stanovení přechodného dopravního značení. K žádosti bude 
doložen návrh dopravního značení a vyjádření ŘSZK Zlínského kraje.  
Pro uvedenou stavbu je náš odbor věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem, který bude 
stavbu povolovat. 
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O stanovení trvalého dopravního značení je nutné rovněž zažádat u našeho odboru. K žádosti bude 
doložena situace s návrhem trvalého dopravního značení. 

 

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 22.03.2022 

pod č.j. KHSZL 06183/2022: 

V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby 

v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo 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 nezbytné nutnou dobu. Pro stavební práce budou 

používána pouze zařízeni a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

 

Stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát 

ze dne 17.03.2022 pod č.j. KRPZ-29861-2/ČJ-2022-151106: 

- vyhrazené parkovací stání a kontejnery na parkovišti přilehlého k silnici 111/43220 na začátku úseku 

budou umístěny mimo prostor rozhledového trojúhelníku, 

- velikost parkovacích stání bude v souladu s podmínkami ČSN 73 6056, 

- „místa umožňující přecházení chodců" budou řešena bezbariérovou úpravou podle vyhlášky 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (podle zakreslené situace - nebudou řešena místem pro přecházení), 

- 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 bude stavebně upraveno tak, aby umožnilo bezbariérový přístup osobám  s 

omezenou schopností pohybu a orientace, 

- odvodnění v prostoru autobusového nástupiště bude 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 autobusových zastávek umístit 

přístřešek, 

- nástupiště autobusů bude vybaveno vodící linií a signálním pásem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb., 

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem  menším 

než 1:2,5 (40%) bude opatřen varovným pásem (např. u sjezdů apod.). 

- stavební úprava chodníku v místě sjezdu bude provedena v souladu s podmínkami změny Z1 ČSN 73 

6110 - výška nivelety chodníku bude v místě sjezdu 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), 

- bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu ...) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

12. Nutno respektovat požadavky účastníků řízení – Hutyra Martin a Hutyrová Pavla:  

-  Zajistit fotodokumentaci rodinného domu parc.č. st. 107, sousedícího s pozemkem p.č. 106 před 

započetím stavby a po dokončení stavby 

- V případě trhlin ve fasádě (v nosných zdech) rodinného domu před započetím prací je opatřit 

sledovacími terčíky 

- V případě poruch na rodinném domu vyvolaných důsledkem stavby přizvat statika a dohodnout 

následný postup stavebních prací s minimalizací dopadů na případné škody 
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- V případě vzniklých škod – dohoda na způsobu opravy škod, které budou v plné výši hrazeny a budou  

v kompetenci investora stavby (ŘSZK) 

- Vše uvést v průběhu stavby do stavebního deníku zápisem obou stran 

13. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. 

14. 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 

15. 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. 

16. Stavba bude dokončena do 12/2024. 

15. 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 doloží doklady o vytýčení stavby, projektovou dokumentace skutečného provedení 

stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby případně geometrický plán, vyjádření 

správců dotčených inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, vyjádření DI – Policie ČR. 

16. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu 

stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky. 

Dále byla doložena stanoviska a vyjádření účastníků řízení a vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury, jejichž podmínky pro realizaci stavby je nutné respektovat: 

 

VODOVOD BABICKO ze dne 16.03.2022 č.j. 023/03/2022/Ku/Po 

- V případě opravy části komunikace a chodníků, kde se nachází vodovodní řad s hlavními uzávěry vody 

(HUV), umožní investor při rekonstrukci opravu těchto HUV. 

- Nové, případně rekonstruované, kanalizační vpusti v blízkostí veřejného vodovodu budou provedeny            

a osazeny v minimální hloubce tak, aby nedošlo ke kolizi s vodovodním řadem (bude dodržena ČSN 73 

6005 - souběh a křížení vodovodu). 

- Před zahájením prací požádá investor stavby VODOVOD BABICKO o vytyčení sítí - vodovodního řadu. 

Vytyčení bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora a o vytyčení bude sepsán protokol. 

- Souběh kabelů a ostatních IS s vodovodem požadujeme minimálně 1,0 m od vodovodního řadu. Křížení 

kabelu s vodovodem požadujeme provést kolmo nebo minimálně pod úhlem 45°. Kabely při křížení                 

s vodovodem požadujeme uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0 m od vodovodního zařízení. Při 

takovém křížení je dále nutné dodržení ČSN 73 6005. 

- Všechny poklopy vodovodního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, 

požadujeme upravit do nové nivelity, včetně zákopových souprav. 

- Po provedené úpravě poklopů bude přizván pověřený pracovník VODOVODU BABICKO ke kontrole 

provozuschopnosti upraveného a stavbou dotčeného zařízení vodovodu. Všechny dotčené poklopy a jiné 

vodovodní zařízení (včetně zákopových souprav) musí být před zahájením prací předány a odzkoušeny. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít k ukládání výkopové zeminy či stavebního materiálu v místech poklopů 

armatur vodovodního zařízení a není možné v těchto místech dlouhodoběji odstavovat stavební stroje            

a jiné zařízení. 

- Všechny změny oproti schválené PD je potřeba bezodkladně projednat s pověřeným pracovníkem 

VODOVODU BABICKO a případně si i vyžádat nové stanovisko ke změně v PD. 

- Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícím předpisy,  

v  kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených    

v seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. 

- Při realizaci stavby musí být dodržena ochranná pásma vodovodních řadů, která jsou vymezena 

především v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech VODOVOD BABICKO. 

- Kontaktní osobou ve věcech technických (pověřený pracovník VODOVODU BABICKO pro předmětnou 

stavbu Jan Goroš, tel.: 602 185 884. 

- Po dokončení stavby požádá investor VODOVOD BABICKO o kontrolu vodovodního zařízení                  

a stanovisko pro kolaudaci stavby. 

 

EG.D, a.s, pod zn.: P29696-27056180 ze dne 23.03.2022 a pod č.j. M40715-26170395 ze dne 02.03.2022 

UnArtel s.r.o. ze dne 08.03.2022 pod č.j. 2022/03/07 

CETIN a.s. ze dne 03.03.2022 pod č.j. 568849/22  

GasNet Služby s.r.o. ze dne 23.03.2022 pod č. 5002566823 

Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.05.2022 pod č.j. PM-18313/2022/5203/Fi 

Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.07.2022 pod č.j. PM-28692/2022/5203/Žu 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ze dne 06.04.2022 pod č.j. ŘSZKUH 02974/22-236 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Kudlovice  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín  
Martin Hutyra, Kudlovice č. p. 14, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
Pavla Hutyrová, Kudlovice č. p. 14, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha  
UnArtel s.r.o., Dlouhá č. p. 300, 763 21 Slavičín 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č. p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský 
Ostroh 
 

Odůvodnění: 

Dne 31.08.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení pro stavbu „Silnice III/43220: 
Kudlovice“ na pozemcích parc.č. 104 (ostatní plocha), 106 (vodní plocha), st.135 (zastavěná plocha                     
a nádvoří), st.187 (zastavěná plocha a nádvoří), st.524/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 3976/2 (ostatní 
plocha), 3976/9 (ostatní plocha), 3976/8 (ostatní plocha), 3976/3 (ostatní plocha), 3976/4 (ostatní plocha), 
3976/6 (ostatní plocha), 3976/7 (ostatní plocha), 3976/10 (ostatní plocha), 3976/14 (ostatní plocha), 3976/15 
(ostatní plocha), 3976/16 (ostatní plocha), 3976/17 (ostatní plocha), 3976/18 (ostatní plocha), 3976/19 
(ostatní plocha), 3976/20 (ostatní plocha), 3976/21 (ostatní plocha), 3976/22 (ostatní plocha), 3980/1 (ostatní 
plocha), 3980/2 (ostatní plocha), 3980/3 (ostatní plocha), 3980/4 (ostatní plocha), 3980/5 (ostatní plocha), 
4009/1 (ostatní plocha), 4009/114 (ostatní plocha), 4009/117 (ostatní plocha), 4009/119 (ostatní plocha), 
4020/2 (ostatní plocha), 4020/10 (ostatní plocha), 4020/11 (ostatní plocha), 4021 (vodní plocha), 4079 
(ostatní plocha), 4081 (ostatní plocha), 4101 (ostatní plocha), v katastrálním území Kudlovice.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení ve výše uvedené věci. 

 

Stavební úřad opatřením ze dne 03.10.2022 pod č.j.: MUUH-SŽP/80475/2022/HanJ oznámil zahájení 
společného řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu 
byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány 
lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. 
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V rámci posuzování záměru žadatele zkoumal stavební úřad, zda navrhovaný záměr je dle § 94o  v souladu: 

a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Stavební úřad konstatuje, že 
umístění a provedení 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. 

b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo                
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: Připojení na dopravní infrastrukturu je 
stávající. Stavbou nedochází ke změně místa připojení místních komunikací v řešeném území ani ke 
změně připojení jednotlivých pozemků k silnici III/43220. Stavba se bude napojovat na novou jednotnou 
kanalizaci, která je řešena v rámci jiné stavby. V rámci stavby není uvažováno s přeložkami stávajících 
inženýrských sítí.  

c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: Navrhovaný záměr není v rozporu se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů, jejichž požadavky byly zapracovány do tohoto rozhodnutí.  

Stavební úřad dále ověřil v souladu s § 94o odst. 2, zda: 

a) předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v ní v odpovídající míře řešeny 
obecné požadavky na výstavbu: Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem 
„Silnice III/43220, Kudlovice“, kterou zpracoval Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 72318473 v lednu 2022, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301622.. 
Dokumentace byla ověřena ve společném řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí. 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického případně jiného vybavení potřebného                 
k řádnému užívání stavby: Jedná se o stavbu, která je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
Stavba se bude napojovat na novou jednotnou kanalizaci, která je řešena v rámci jiné stavby. 

Stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení  

a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona: 

a) stavebník:  

     Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Kudlovice  

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

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:  

Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Kudlovice  

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 

ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: 

     CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha  
UnArtel s.r.o., Dlouhá č. p. 300, 763 21 Slavičín 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č. p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24 
Uherský Ostroh 

 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
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Martin Hutyra, Kudlovice č. p. 14, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
Pavla Hutyrová, Kudlovice č. p. 14, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 

 
e) 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 parc. č.:  
 

1/2, 1/3, 2, st.12, st.37/1, st.37/2, st.38, st.41, st.42, st.44, st.45, st.48, st.49/6, st.52, st.53, st.54, st.55, 
st.59, st.60, 60/2,  st.61, st.62, 62/3, st.63, st.66, st.68/1, st.69, st.73/1, st.89/1, 89/1, st.90, 91/1, 102/4, 
105, st.107, st.108/1, st.108/2, st.108/3, st.112/1, st.115, st.116/1, st.116/2, st.119, st.120, st.124, st.125, 
st.128/1, st.128/2, st.132, st.133/1, st.133/2, st.136, st.137/1, st.137/2, st.153, st.171, st.186, 190, st.191, 
st.202, st.231, st.269, 275, st.301, 3942/1, 3976/5, 3976/24, 4009/118, 4026/1, 4026/2, 4028, 4082/1, 
4082/2, 4087, 4088, 4095, 4103, 4108, 4109, 4113, 4121 v k.ú. Kudlovice 

 

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k jejímu 
umístění, 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. 

K žádosti bylo dále doloženo vyjádření: 

EG.D, a.s, pod zn.: P29696-27056180 ze dne 23.03.2022  

EG.D, a.s, pod č.j. M40715-26170395 ze dne 02.03.2022 

UnArtel s.r.o. ze dne 08.03.2022 pod č.j. 2022/03/07 

CETIN a.s. ze dne 03.03.2022 pod č.j. 568849/22  

GasNet Služby s.r.o. ze dne 23.03.2022 pod č. 5002566823 

Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.05.2022 pod č.j. PM-18313/2022/5203/Fi 

Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.07.2022 pod č.j. PM-28692/2022/5203/Žu 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ze dne 06.04.2022 pod č.j. ŘSZKUH 02974/22-236 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, č.j. KRPZ-29861-2/ČJ-2022-151106 ze dne 17.03.2022 

MěÚ Uh.Hradiště SŽP, koordinované závazné stanovisko ze dne 05.04.2022 pod čj. MUUH- 

SŽP/21774/2022/MiV/KOS 0298 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ze dne 22.03.2022,                    

č.j. KHSZL 06183/2022 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek 
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo 
z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané                  
a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává                         
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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění 
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. 
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam 
až do dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.  

Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od 
provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

„otisk úředního razítka“ 

Ing. Rostislav Novosad 

vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl 

stanoven. 

 

Příloha pro stavebníka: 

Ověřená projektová dokumentace 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště                
a Obecního úřadu v Kudlovicích. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne...................                                    Sejmuto dne……………………………  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
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Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na                 
§ 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 
odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště. 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje jednotlivě: 
Obec Kudlovice, zastoupená starostkou Renatou Čechmánkovou, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Kudlovice 
v zastoupení Ing. Radkem Jarošem, IČ 72318473, Lípa č. p. 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín v zastoupení 
Ing. Radkem Jarošem, IČ 72318473, Lípa č. p. 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Martin Hutyra, Kudlovice č. p. 14, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
Pavla Hutyrová, Kudlovice č. p. 14, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
Datová schránka: 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
UnArtel s.r.o., Dlouhá č. p. 300, 763 21 Slavičín, DS: PO, 4i433m4 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO_R, pubb6j7 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č. p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský 
Ostroh, DS: PO, b6idqth 
 
Účastnící řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení doručuje veřejnou 
vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu: 
 
Osoby, 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 parc. č.: 1/2, 1/3, 2, st.12, 
st.37/1, st.37/2, st.38, st.41, st.42, st.44, st.45, st.48, st.49/6, st.52, st.53, st.54, st.55, st.59, st.60, 60/2,  
st.61, st.62, 62/3, st.63, st.66, st.68/1, st.69, st.73/1, st.89/1, 89/1, st.90, 91/1, 102/4, 105, st.107, st.108/1, 
st.108/2, st.108/3, st.112/1, st.115, st.116/1, st.116/2, st.119, st.120, st.124, st.125, st.128/1, st.128/2, 
st.132, st.133/1, st.133/2, st.136, st.137/1, st.137/2, st.153, st.171, st.186, 190, st.191, st.202, st.231, st.269, 
275, st.301, 3942/1, 3976/5, 3976/24, 4009/118, 4026/1, 4026/2, 4028, 4082/1, 4082/2, 4087, 4088, 4095, 
4103, 4108, 4109, 4113, 4121 v k.ú. Kudlovice 
 
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, OVÚŽP, Masarykovo náměstí 
č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1 
 
Datová schránka: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín 1, 
DS: OVM, xwsai7r 
 
Na vědomí: 
Veřejnost - veřejná vyhláška, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Obecní úřad Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, Kudlovice 
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