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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu s ustanovením § 144 odst.
1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, neboť se jedná o řízení s velkým počtem
účastníků (s více než 30 účastníky).

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 14.05.2021 podala Obec Kudlovice, IČO 00291072, sídlem Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u
Uherského Hradiště, zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, sídlem Boršice č. p. 759, 687
09 Boršice u Buchlovic, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "VO Kudlovice,
Náves a u Obecního úřadu" na pozemcích pozemkové parcely číslo 2 (zahrada), 89/1 (zahrada),
3976/2 (ostatní plocha), 3976/3 (ostatní plocha), 3976/4 (ostatní plocha), 3976/5 (ostatní plocha),
3976/6 (ostatní plocha), 3976/7 (ostatní plocha), 3976/8 (ostatní plocha), 3976/9 (ostatní plocha),
3976/10 (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), 3976/24 (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), 4009/117 (ostatní plocha), 4009/119 (ostatní plocha),
4020/2 (ostatní plocha), 4020/10, 4021 (vodní plocha), 4079 (ostatní plocha), 4080/1, 4081 (ostatní
plocha), 4101, 4113, stavební parcely číslo 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 73/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 104 (zastavěná plocha a nádvoří), 116/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), 119 (zastavěná plocha a nádvoří), 135 (zastavěná plocha a nádvoří), 154
(zastavěná plocha a nádvoří), 186 (zastavěná plocha a nádvoří), 526/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
vše v katastrálním území Kudlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO401 – Veřejné osvětlení s NN
SO402 – Veřejné osvětlení s komunikací
SO403 – Infrastruktura Obce
SO404 – Demontáž
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SO401 Veřejné osvětlení s NN
Výstavba Etapy I bude probíhat souběžně s výstavbou projektu „1040011865 Kudlovice, Náves, VN, TS a NN –
etapa II.“
nové zařízení
Ze stávajícího rozvaděče VO, který je umístěn na fasádě obecního domu v Kudlovicích budou provedeny dva
nové vývody kabelového vedení veřejného osvětlení.
První trasa bude společně s kabelem NN pod komunikací III/43220 protlakem č.3 směrem ke sloupu VO
označeného UH/04 na par. č. 4021. Tento sloup bude vyměněn za nová sloup ve stávajícím místě. Dále z něj
povede zpět do protlaku č.3 a podél komunikace směrem na Babice, kde znovu prochází protlakem č.2 pod
komunikaci III/43220, ke svítidlu UH/03. Ve sloupu UH/03 se bude trasa znovu dělit, a to směrem k betonovému
sloupu p.b.č. 138, kde bude provedeno napojení na stávající nadzemní vedení, přes novou přípojkovou skříň
SP100/NS. Druhá trasa ze sloupu UH/03 povede kabel v betonových žlabech v blízkosti plynu dále směrem na
Babice k protlaku č.1, kde kabel přejde na druhou stranu komunikace. Tento přechod byl zvolen z důvodu velké
hustoty inženýrských sítí mezi domy č.p. 45 a č.p. 35. trasa jde do sloupu UH/02, který je umístěn u hrany
schodiště do předzahrádky RD č.p. 45. Dále trasa vede v chodníku do stávajícího sloupu VO označeného UH/01
na pozemku par. č. 3980/5. Zde bude kabel ve sloupu napojen na stávající trasu kabelového vedení směr Babice.
V celé trase bude ke kabelu VO přiložen i kabel pro obecní rozhlas. Tyto trasy slouží k napojení a osvětlení ulic
směrem k Babicím a ke Kulturnímu zařízení.
Druhá trasa kabelu VO, který vychází z RVO jdou částečně společně s první trasou, až do místa konce řízeného
protlaku. Řízený protlak pod Kudlovickým potokem bude mít startovací jámu u RD č.p.40. U tohoto domu povede
trasa pod komunikací III/43220 protlakem č.4 na druhou stranu komunikace. Sloup HL/01 bude mezi RD č.p. 179
a č.p. 13. Dále povede kabel společně ve výkopu NN, ke sloupu HL/02 umístěn mezi RD č.p. 215 a č.p. 11. Další
sloup HL/03 bude vyměněn ve stávajícím místě. Dále kabel bude vyveden a ukončen před RD č.p. 8. Od tohoto
místa po sloup HL/11 se jedná o objekt SO402 Projektová dokumentace – Veřejné osvětlení s komunikací. Sloup
HL/11 je umístěn na vyvýšené ploše travnatého porostu za zídkou. Tento sloup bude mít světelnou výšku 6 metrů
a bude mít hlubší betonový základ. Ze sloupu HL/11 budou vyvedeny tři trasy kabelu veřejného osvětlení. První
bude vyveden směrem ke sloupu HL/08 pro napojení SO402. Druhý kabel povede protlakem pod komunikací
k RD č.p. 131, kde zahne směrem k Mateřské škole a bude ukončen napojením na stávající vedení přes novou
přípojkovou skříň SP100/NS na betonovém sloupu p.b.č. 59. Třetí trasa povede společně protlakem k RD č.p.
131 a zahne doprava směrem k Jednotě. Zde bude připojeno na stávající vedení přes novou přípojkovou skříň
SP200/NS na betonovém sloupu p.b.č. 69 a z ní povede dál protlakem č.6 směrem k jednotě kde bude prozatím
kabel ukončen ve sloupu HL/10 na par. č. 4009/117.
Dojde k postavení nových bodů veřejného osvětlení, a to dle navržené situace D2.1.1 a to s ohledem na zatřídění
komunikací. Komunikace III/43220 je zatříděna do třídy M5. Toto značení odpovídá ČSN CEN/TR 13201-1 a je
nutné ho respektovat.
Před rodinný dům č.p. 50 uložen kabel CYKY 5x2,5 a povede ve společném výkopu s kabelem NN v délce cca 13
m a poté zahne směrem ke zvonici, u které bude kabel ukončen. Kabel povede v samostatném výkopu 35x80,
mimo část, kdy bude v souběhu s NN.
Po dohodě s investorem byly zvoleny sloupy o světelné výšce 7 m pro komunikaci M5. Svítidla byla zvolena LED
o světelném výkonu 60 W pro komunikaci M5. Rozteč jednotlivých sloupů je dle výpočtu pro M5 39 metrů.
V celé trase bude provedeno uložení nového kabelu CYKY 4x10, který bude sloužit k napájení jednotlivých míst.
Volba tohoto kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Dále bude s
napájecím kabelem VO veden kabel ovládací CYKY-O 3x1,5 to pro případné řízení osvětlení, a to s ohledem na
adaptivní osvětlení. Dále kabel Obecního rozhlasu. Všechny kabely budou samostatně uloženy v ochranné
trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemnění, a to pomocí kulatiny FeZn D10, která
bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemnění sloupů.
Uložení kabelu bude v chodníku a volném terénu min 70 cm a při přechodu komunikace min 110 cm. Při křížení
ostatních inženýrských sítích je nutné uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé
trase uloženo v chráničce. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa
křížení, a to na obě strany. Jelikož je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy.
Přes asfaltové komunikace budou použity překopy a protlaky. Tento způsob přechodů přes komunikaci byl použit
stejný jako v projektu obnovy kabelu NN.
Montáž musí být provedena dle platných předpisů a norem ČSN odbornou firmou, která má oprávnění pro tuto
činnost. Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy a ČSN 33 3320, ČSN 33
2000-5-52 a zejména pak ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2. Při provádění montážních pracích je třeba
dodržet ze strany dodavatele všechny podmínky pro ochranu a bezpečnost zdraví podle vyhlášky č. 324/90 Sb.
Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.
SO402 Veřejné osvětlení s komunikací
Výstavba Etapy II bude probíhat souběžně s výstavbou nové komunikace
nové zařízení
Bude provedeno napojení na SO401, a to pomocí kabelové spojky, nebo natažením připraveného kabelu. Kabel
bude dotažen do sloupu HL/04. Ze sloupu bude vývod dvou kabelů. Jedna trasa povede ke sloupu PA/01. Na
sloupu PA/01 bude svítidlo, které bude regulováno z výroby na 50 %. Toto svítidlo bude sloužit pouze pro do
osvětlení parkoviště. Druhá trasa povede souběžně s novou výstavbou komunikace a chodníku do sloupů
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označených HL/05, 06 a 07. HL/08 je nutno realizovat až úplně při výstavbě silnice. V současném stavu by bylo
umístěno v komunikaci. Dále bude kabel vyveden směrem ke sloup HL/11 pro napojení na SO401. Společně
s kabelem bude uložen i kabel pro obecní rozhlas.
Dojde k postavení nových bodů veřejného osvětlení, a to dle navržené situace D2.1.1 a to s ohledem na zatřídění
komunikací. Komunikace III/43220 je zatříděna do třídy M5. Toto značení odpovídá ČSN CEN/TR 13201-1 a je
nutné ho respektovat.
Po dohodě s investorem byly zvoleny sloupy o světelné výšce 7 m pro komunikaci M5. Svítidla byla zvolena LED
o světelném výkonu 60 W pro komunikaci M5. Rozteč jednotlivých sloupů je dle výpočtu pro M5 39 metrů.
V době, než bude provedena výstavba nové komunikace, je zapotřebí zajistit náhradní napájení pro nové a
stávajícího VO. Toto provizorní přepojení je třeba domluvit se správcem sítě.
V celé trase bude provedeno uložení nového kabelu CYKY 4x10, který bude sloužit k napájení jednotlivých míst.
Volba tohoto kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Dále bude s
napájecím kabelem VO veden kabel ovládací CYKY-O 3x1,5 to pro případné řízení osvětlení, a to s ohledem na
adaptivní osvětlení. Dále kabel Obecního rozhlasu. Všechny kabely budou samostatně uloženy v ochranné
trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemnění, a to pomocí kulatiny FeZn D10, která
bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemnění sloupů.
Uložení kabelu bude v chodníku a volném terénu min 70 cm a při přechodu komunikace min 110 cm. Při křížení
ostatních inženýrských sítích je nutné uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé
trase uloženo v chráničce. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa
křížení, a to na obě strany. Jelikož je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy.
Přes asfaltové komunikace budou použity překopy a protlaky. Tento způsob přechodů přes komunikaci byl použit
stejný jako v projektu obnovy kabelu NN.
Montáž musí být provedena dle platných předpisů a norem ČSN odbornou firmou, která má oprávnění pro tuto
činnost. Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy a ČSN 33 3320, ČSN 33
2000-5-52 a zejména pak ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2. Při provádění montážních pracích je třeba
dodržet ze strany dodavatele všechny podmínky pro ochranu a bezpečnost zdraví podle vyhlášky č. 324/90 Sb.
Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.
SO403 Infrastruktura Obce
nové zařízení
Bude provedeno uložení optické vedení pro infrastrukturu obce a optických rozvaděčů dle domluvy s investorem.
Optické vedení budou sloužit k rozvodům datové sítě. Hlavní datový rozvaděč se nachází ve sklepě obecního
úřadu Kudlovice. První optická trasa vede směrem na Babice. Optické vedení povede společně s kabelem
veřejného osvětlení protlakem č.2 do optické komory č.1. V této tarase budou uloženy 2 ks optického trubičky
14/10. Z kabelové komory č.1 povedou další dvě trubičky, které budou ukončeny optickou koncovkou u
betonového sloupu p.b.č. 138. Druhá trasa z optické komory povede společně s kabelem veřejného osvětlení ke
sloupu UH/01, kde bude kabel pomocí spojky napojeno na stávající optické vedení. Společně bude vedena i
mikrotrubička 10/6 k RD č.p. 45.
Druhý vývod z hlavního rozvaděče na OÚ povede protlakem č. 3 směrem ke kulturnímu domu společně
s kabelem veřejného osvětlení a kabelu NN. Od betonového sloupu p.b.č. 199 již povede optické vedení
v samostatném výkopu ke kulturnímu domu kde bude pomocí spojky napojen na stávající optické vedení.
Třetí vývod z hlavního optického rozvaděče z OÚ povede k řízenému protlaku. Na konci řízeného protlaku bude
umístěna optická komora č.2. Z této komory povedou dvě trasy. První trasa povede protlakem č. 4 na druhou
stranu komunikace do optické komory č.7. Tento propoj bude za pomocí 1x mikrotrubičky 14/10. Ve společném
výkopu bude umístěna tato mikrotrubička 14/10 společně s miktrubičkama 10/6, které budou nataženy na hrany
soukromých pozemků, ke každému domu. Takto bude pokračovat i optické vedení z optické komory č. 8 a č. 9.
Do Jednoty je nutno vyvést 2 ks mikrotrubiček 10/6.
Druhá trasa povede po druhé straně návsi. V této trase budou uloženy 3x mikrotrubičky 14/10 a mikrotrubičky
10/6, které budou nataženy na hrany soukromých pozemků, ke každému domu. Takto bude pokračovat i optické
vedení z optické komory č. 3 a č. 4. Z kabelové komory č. 4 bude optická trasa do optické komory č.5. Z této
komory budou tři vývody.
První vývod bude ke sloupu p.b.č. 89. Druhý vývod protlakem pod komunikací k RD č.p. 56 do nové kabelové
komory č. 6. Třetí vývod povede do stávající komory RD č.p. 90. Ze stávající komory bude vyvedena trasa k RD
č.p. 21, kde bude ukončena koncovkami. Další trasa povede protlakem č. 6 po sloup HL/10, kde bude ukončena
optickými koncovkami
Optické vedení budou přiloženy do výkopu s kabely veřejného osvětlení a kolem betonových základů sloupů.
Uložení ochranné trubky bude v chodníku a ve volném terénu min 70 cm a při přechodu komunikace min 110 cm.
V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa křížení, a to na obě strany.
Jelikož je prostor zaplněn sítěmi, budou zde použity ruční výkopy. Volné konce budou ukončeny zátkou a to tak,
aby nedošlo k zanesení nečistot do trubek. Po každých cca 15 až 20 metrech, kde není optické vedení přiloženo
do výkopu k veřejnému osvětlení nebo kabelu NN, budou použity MiniMarkery a to pozdější identifikaci uloženého
vedení.
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SO404 Demontáž
demontované zařízení
Bude provedena demontáž 7 ks stávajících sloupů veřejného osvětlení. Stávající svítidla budou zachována a
vrácena správci veřejného osvětlení čili obci Kudlovice. Sloupy budou odvezeny do sběrného dvora. Jejich
stávající stav nepovoluje sloupy znovu využít.

U projednání žádosti o územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona,
upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a
námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání,
případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná
stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnutí při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se ve smyslu
ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora stanovené lhůtě na MěÚ v Uherském Hradišti, odbor
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové
péče v úřední dny (PO, ST 8.00-11.00, 11.30-17.00).

Otisk razítka

Mgr. Luboš Dovrtěl
Vedoucí oddělení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
oddělení územní plánování, stavebního řádu a památkové péče

Digitálně podepsal Luboš Dovrtěl
Č.Ú. 19–1543078319/0800
19.10.2021
15:58:56 +02:00 4/6

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471
Datum:

DS

ef2b3c5

Upozornění pro žadatele:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, byl vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč.
Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol
9102109555. Platbu, je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám.
čp. 19, Uherské Hradiště. Doklad o uhrazení správního poplatku předložte na zdejší stavební
úřad ve lhůtě určené pro podání námitek.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Uherské
Hradiště, Obecního úřadu Kudlovice a v elektronické podobě na internetových stránkách
města Uherské Hradiště a Obce Kudlovice.
Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:
Žadatel, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Datová schránka:
Obec Kudlovice, zastoupená – M Plus elektro s.r.o., Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice, DS:
PO, kpbjkjp
Vlastníci pozemků stavby, jako účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do
vlastních rukou):
Soňa Dlapová, Kudlovice č. p. 45, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Svatoslav Dlapa, Kudlovice č. p. 45, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Hana Janošková, Kudlovice č. p. 38, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Pavel Janošek, Kudlovice č. p. 38, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Radek Pekárek, 28. října č. p. 984, 686 01 Uherské Hradiště 1
Antonín Rožek, Nábřeží č. p. 1356, 763 61 Napajedla
Jaroslav Rožek, Kudlovice č. p. 271, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Miroslav Janošek, Kudlovice č. p. 313, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Edita Franková, Kudlovice č. p. 131, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Vlastimil Frank, Kudlovice č. p. 131, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Ivana Chybíková, Sadová č. p. 1034, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Markéta Kadlecová, Rudy Kubíčka č. p. 998, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Datová schránka:
M Plus elektro s.r.o., Boršice č. p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, DS: PO, kpbjkjp
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO,
jjfsbqc
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
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (veřejnou
vyhláškou):
osoby s vlastnickým či jiným věcným právem k následujícím pozemkům nebo stavbách na nich:
pozemková parcela číslo 102/4,
pozemková parcela číslo 107,
stavební parcela číslo 69 a rodinného domu č.p. 99 na ní,
pozemková parcela číslo 4087,
stavební parcela číslo 68/1 a rodinného domu č.p. 35 na ní,
pozemková parcela číslo 106,
stavební parcela číslo 226,
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stavební parcela číslo 104,
stavební parcela číslo 66 a rodinného domu č.p. 40 na ní,
stavební parcela číslo 63 a rodinného domu č.p. 41 na ní,
stavební parcela číslo 62 a rodinného domu č.p. 42 na ní,
stavební parcela číslo 61 a rodinného domu č.p. 313 na ní,
stavební parcela číslo 59 a rodinného domu č.p. 44 na ní,
stavební parcela číslo 60 a rodinného domu č.p. 112 na ní,
stavební parcela číslo 55 a rodinného domu č.p. 46 na ní,
stavební parcela číslo 54 a zemědělské stavby bez č.p. na ní,
stavební parcela číslo 53 a rodinného domu č.p. 113 na ní,
stavební parcela číslo 52 a rodinného domu č.p. 48 na ní,
pozemková parcela číslo 4121,
stavební parcela číslo 49/6,
stavební parcela číslo 48 a rodinného domu č.p. 50 na ní,
stavební parcela číslo 45 a rodinného domu č.p. 116 na ní,
stavební parcela číslo 44 a rodinného domu č.p. 55 na ní,
stavební parcela číslo 42 a rodinného domu č.p. 52 na ní,
stavební parcela číslo 41 a rodinného domu č.p. 53 na ní,
stavební parcela číslo 38 a rodinného domu č.p. 54 na ní,
stavební parcela číslo 37/2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 47 na ní,
stavební parcela číslo 37/1 a rodinného domu č.p. 56 na ní,
stavební parcela číslo 13 a rodinného domu č.p. 92 na ní,
stavební parcela číslo 154 a rodinného domu č.p. 124 na ní,
pozemková parcela číslo 8,
stavební parcela číslo 153 a rodinného domu č.p. 131 na ní,
stavební parcela číslo 12 a rodinného domu č.p. 72 na ní,
pozemková parcela číslo 2,
stavební parcela číslo 8 a rodinného domu č.p. 90 na ní,
stavební parcela číslo 7 a rodinného domu č.p. 21 na ní,
stavební parcela číslo 135 a objektu občanské vybavenosti č.p. 1 na ní,
stavební parcela číslo 133/2 a rodinného domu č.p. 2 na ní,
stavební parcela číslo 133/1 a rodinného domu č.p. 182 na ní,
pozemková parcela číslo 129, stavební parcela číslo 132 a rodinného domu č.p. 3 na ní,
stavební parcela číslo 128/2 a rodinného domu č.p. 4 na ní,
stavební parcela číslo 128/1 a rodinného domu č.p. 183 na ní,
stavební parcela číslo 125 a rodinného domu č.p. 5 na ní,
stavební parcela číslo 124 a rodinného domu č.p. 6 na ní,
stavební parcela číslo 120 a rodinného domu č.p. 7 na ní,
stavební parcela číslo 119 a rodinného domu č.p. 8 na ní,
stavební parcela číslo 116/1 a rodinného domu č.p. 271 na ní,
stavební parcela číslo 116/2 a rodinného domu č.p. 9 na ní,
stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 10 na ní,
stavební parcela číslo 112/1 a rodinného domu č.p. 11 na ní,
stavební parcela číslo 269 a rodinného domu č.p. 215 na ní,
stavební parcely číslo 180/1 a 180/3 a rodinného domu č.p. 13 na nich,
stavební parcela číslo 231 a rodinného domu č.p. 179 na ní,
stavební parcela číslo 107 a rodinného domu č.p. 14 na ní,
vše v katastrálním území Kudlovice
Dotčené orgány (na dodejku):
MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení dopravního úřadu
MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení VPÚ a ŽP
S žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů, zveřejnění v elektronické podobě a poté vrácení
ověřeného výtisku s vyznačení data vyvěšení a sejmutí z ÚD zpět stavebnímu úřadu:
MěÚ Uherské Hradiště – právní odbor
Obecní úřad Kudlovice
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