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Naše č. j.:  

Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/80475/2022/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: 3. října 2022 

  

 

 

Veřejná vyhláška 

 

Oznámení 

o zahájení společného územního a stavebního řízení  
 
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, 106, st.135, st.187, st.524/1, 3976/2, 3976/9, 3976/8, 3976/3, 
3976/4, 3976/6, 3976/7, 3976/10, 3976/14, 3976/15, 3976/16, 3976/17, 3976/18, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 
3976/22, 3980/1, 3980/2, 3980/3, 3980/4, 3980/5, 4009/1, 4009/114, 4009/117, 4009/119, 4020/2, 4020/10, 
4020/11, 4021, 4079, 4081, 4101, v katastrálním území Kudlovice.  
  

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše 
uvedené věci. 

Stavební záměr obsahuje: 
SO 101 Silnice III/43220 
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 přídlažbou z žulového dvojřádku š. 250 mm. 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.   
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SO 102 Úpravy místních komunikací 
 
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.  
 
SO 103 Chodníky a sjezdy 
 
V rámci stavby dojde k vybudování komunikačních tras pro chodce podél silnice v celkové délce 823 m. 
Šířka chodníku je navržena 1,50 m, chodník u objektu Jednoty je šířky 1,80 m. Povrch chodníku je řešen 
z betonové dlažby. Součást chodníku jsou i nástupní plochy autobusových zastávek. Součástí stavby jsou i 
úpravy stávajících sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD. 
 
SO 104 Zpevněné a parkovací plochy 
 
Stávající zpevněná plocha u Jednoty bude upravena, dojde k dopravnímu usměrnění zpevněné plochy. 
Nově bude plocha napojena jedním dopravním připojením v šířce 6,00 m. V rámci plochy budou realizována 
parkovací místa pro 6 osobních vozidel z toho jedno pro ZTP. Parkoviště je navrženo z betonové dlažby 
s možností zasakování. Obslužná část plochy je navržena z asfaltovým povrchem a bude sloužit pro obsluhu 
parkovacích míst a pro příjezd k nákladní rampě a vjezdové bráně.  
V úseku 8,227 – 8,322 jsou navržena podélná parkovací místa v rámci tří samostatných parkovacích pruhů. 
Dva o délce 13,0 m a jedno délky 7,0 m.  
Zpevněná plocha u obecního úřadu bude upravena obnovou živičných vrstev. Na příjezdovou komunikaci 
budou navazovat zpevněné plochy pro příležitostné parkování, případně jako manipulační plochy. 
 
SO 201 Most ev.č. 43220-6 
Předmětem stavby jsou stavební úpravy mostního svršku. ŽB monolitická desková nosná konstrukce bude 
zachována. Na stávající desku bude zhotovena nová spádová vrstva. Uložení mostu zůstane beze změny. 
V rámci stavebního objektu bude odstraněna celá konstrukce vozovky až po horní povrch nosné konstrukce.  
 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, 
jako speciální stavební úřad příslušný podle 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) 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„), 
oznamuje v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení známým 
účastníkům řízení  a dotčeným orgánům. 

Speciální stavební úřad u projednání žádosti v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od 
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska uplatnit nejpozději  

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,  

jinak se k nim nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Uherské Hradiště, odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, úřední dny: (PO, ST - 8.00-11.00, 
12.00-17.00 hod.)). 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, 
jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.  
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

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. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k 
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.  
 
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě 
řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 
správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do 
území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v 
oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Josef Hanáček 
referent  
odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 

 
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. 
 
 
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. 
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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 
 
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 
 
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  
 
Datová schránka: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín 
 
Na vědomí: 
Veřejnost - veřejná vyhláška, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště  
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