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V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
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 5.10.2020 podala E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, sídlem F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, 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 "Kudlovice, Náves, VN, TS a NN - etapa II"  na pozemcích stavební parcely číslo 7, 
8, 12, 13, 37/1, 37/2, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68/1, 70, 89/1, 107, 
112/1, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 124, 125, 128/1, 128/2, 129, 133/1, 133/2, 135, 153, 154, 171, 
186, 231, 269, 526/1 (vše zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely číslo 89/1, 2 (vše 
zahrada) pozemkové parcely číslo 3976/2, 3976/3, 3976/4, 3976/5, 3976/6, 3976/7, 3976/8, 3976/9, 
3976/10, 3976/16, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 3976/24, 3980/1, 3980/3, 3980/4, 
4020/2, 4020/10, 4080/1, 4080/2, 4087 (vše ostatní plocha) 4021 (vodní plocha) vše v katastrálním 
území Kudlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

SO01 vedení VN a trafostanice  

DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ 

Na bodě VN č. 13 bude provedena demontáž stávajícího rovinného odpínače. Bude provedena demolice stávající zděné 
věžové trafostanice na par č. 3976/7.  

NOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Na bodě VN č. 13 bud po odstranění stávajícího odpínače umístěna konzola pařát III a bude provedeno prodloužení vodičů. 

Bude provedeno umístění nového sloupu VN č. 18 JB 10,5/15 kN v lince VN55,  o. Kudlovice Zděná, AlFe42/7. Na tomto bude 
umístěna konzola PAŘÁT III-R. Na tomto bodě bude umístěn svislý úsekový odpínač a kabelový svod, který dále pokračuje do 
nové trafostanice. U tohoto bodu budou umístěno uzemnění pomocí ekvipotenciálních kruhů s ohledem eliminaci krokového 
napětí dle PNE 33 0000 – 1 6.vydání. 

Vedení do trafostanice a na kabelovém svodu bude NA2XS(F)2Y 3x1x150 a dále bude k tomuto vedení položena chránička 
HDPE40 jako telekomunikační síť. V místech křížení plynovodu bude provedeno uložení do kabelového žlabu, ostatní místa 
křížení jiných inženýrských sítí bude provedeno uložením VN kabelu do ochranné trubky. Uložení kabelu bude v celé trase dle 
ČSN 736005 a PNE 34 1050, kde minimální krytí je 1 m pod konečnou nivelitou terénu a kabel bude dále nad pískovým ložem 
kryt v celé délce cihlami. V jedné části bude proveden řízený protlak pod Kudlovickým potokem v délce cca 40 m. 
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VN vedení a telekomunikační sítě budou ukončeny v trafostanici UF2536. Ukončení bude provedeno ve VN rozváděči GA2K-
1TS. V trafostanici bude osazen transformátor o hodnotě 400 kVA. U trafostanice bude provedeno uzemnění a jako ochrana 
proti krokovému napětí budou provedeny ekvipotenciální prahy, a to dle PNE 33 0000 – 1 ed.6.  

  

SO02 kabelového vedení NN 

DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ 

Bude provedena demontáž nadzemního vedení po obou stranách ulice. Bude provedena demontáž od stávající zděné TS po 
bod č. 153 a to vedení AES 4x95 a AES 4x95+25. Tyto vedení budou ukončeny na novém bodě č. 153. V tomto úseku bude 
provedena demontáž bodů č. 116 až č. 118. Bude provedena demontáž od stávající TS po bod č. 138 vedení AlFe 3x70+35 a 
to včetně bodu č. 292. Další část vedení, která bude demontována od TS bude AES 4x95 a to včetně bodů 118 až 120 (jedná 
se o uličku za obcí).  

Bude provedena demontáž po obou stranách ulice, a to po levé straně směrem na Dolinu dojde k demontáži bodů č. 107 až 
přes č. 115 po bod č. 68 jedná se o jediný mřížový stožár). V tomto úseku je vedení AlFe 3x70+35. A dál bude provedena 
demontáž AlFe 3x70+50 od č. 68 po č. 59, který bude vyměněn. Od bodu č. 68 bude provedena demontáž AlFe 4x50 po bod č. 
69, který bude vyměněn. Z tohoto bude provedena demontáž AES 4x16 a to s body č. 70 a 71. V celé této trase bude 
provedena demontáž všech domovních přípojek. 

Pravá strana směrem na Dolinu bude demontovaná od bodu č. 106 až po č. 89 a to včetně vedení na bod č. 69. V celé trase 
bude demontováno vedení AlFe 3x50+35. V celé této trase bude provedena demontáž všech domovních přípojek. 

Demontované zařízení jsou vodiče AlFe a AES, dále podpěrné body, které jsou betonové sloupy, příhradový stožár, střešníky 
síťové nebo přípojkové a konzoly na domech. Dojde také k demontáži stávajících přípojkových skříní SP100 a kabelových 
odvodů od těchto skříní.  

NOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Z nové trafostanice T11 u O.Ú. bude vyvedeno celkem 7 kabelů, které budou napájet jednotlivé části: 

• Kabel NAYY 4x150 vyveden z TS a bude naspojkován na stávající kabel AYKY 3x120+70, který je veden ze stávající zděné 
TS. Napojení bude provedeno před pozemkem st.226 a na par. č. 3976/4 

• Kabel NAYY 4x150 vyveden z trafostanice ke sloupu bod č. 153. Tento sloup bude vyměněn za nový bod 9/10 kN. Na tomto 
sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 
a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. Před tímto sloupem bude umístěna nová SR422 
R761592, ve které bude ukončen kabel NAYY 4x150 z nové TS. Z této nové kabelové skříně bude proveden vývod na 
vyměněný sloup č. 153. 

• Dva kabely NAYY 4x150 budou vyvedeny z nové TS směrem k obecnímu úřadu přes krajskou komunikaci a dále povedou 
směrem na Babice, kde před domem č.p. 99 přejdou znovu krajskou komunikaci a na par. č. 3980/3 budou naspojkovány na 
stávající kabely z první etapy. Na jedno z kabelů bude provedena smyčka přes kabelovou skříň SS100/NV č.12 (HDV č.p. 35). 
V této části bude provedeno napojení domu č.p. 27 a to ze stávající SR452 R761563 novým NAYY 4x150 SS100/NV č.13. Z 
táto SS bude provedeno obnovení HDV. 

• Z nové TS bude vyveden kabel NAYY 4x50 směrem k obecnímu úřadu a bude veden přes přípojkové skříně SS 200/NV č14 
(HDV obec a veřejné osvětlení) a SS200/NV č.15 (HDV kadeřnictví a HDV č.p. 38). SS č.15 bude uzemněn vodič PEN na 
hodnotu 5 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, jelikož se jedná o koncovou skříň distribuční sítě. 

• Kabel NAYY 4x150 bude veden z TS směrem k obecnímu úřadu, a to protlakem pod krajskou komunikací. Dále se kabel stáčí 
směrem k Dolině a řízeným protlakem pod potokem pokračuje po levé straně. První část je smyčkována přes kabelové skříně 
SS100/NV č.16 (HDV č.p. 40), SS100/ NV č.17 (HDV č.p. 54), SS100/ NV č.18 (HDV č.p. 42), kde bude provedeno uzemnění 
vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.19 (HDV č.p. 313), SS100/ NV 
č.20 (HDV č.p. 44), SS100/ NV č.21 (HDV č.p. 112), SS100/ NV č.22 (HDV č.p. 46), SS100/NK č.23 (HDV č.p. 113), SS100/NV 
č.24 (HDV č.p. 47) a je zakončen v nové SR522/NK R761566 (HDV č.p. 50), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na 
hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. V druhé části pokračuje NAYY 4x150 z nové SR522/NK 
R761566 a to smyčkováním přes SS100/ NV č.25 (HDV č.p. 116), SS100/ NK č.26 (HDV č.p. 51), SS100/ NK č.27 (HDV č.p. 
55), SS100/ NK č.28 (HDV č.p. 52), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a 
PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.29 (HDV č.p. 53), SS200/ NK č.30 (HDV č.p. 54 a HDV č.p.47), SS100/ NK č.31 (HDV č.p. 
56). Kabel dál vede protlakem pod komunikací a uličkou směrem na Sušice k bodu č. 59. U tohoto bodu bude umístěna nová 
SR422/NK R761567 (HDV č.p. 124), ve které bude NAYY 4x150 ukončen. Z SR422 bude proveden vývod na stávající sloup č. 
59. Na tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 
0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7.  

• Kabel NAYY 4x150 bude veden z TS směrem k obecnímu úřadu, a to protlakem pod krajskou komunikací. Dále se kabel stáčí 
směrem k Dolině a řízeným protlakem pod potokem. Před stávající zděnou trafostanicí bude kabel protlačen pod krajskou 
komunikací na pravou stranu a po pravé straně bude pokračovat. První část je smyčkována přes kabelové skříně SS100/ NV 
č.51 (HDV č.p. 107), SS200/ NK č.50 (HDV č.p. 179 a HDV č.p. 13), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 
OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.49 (HDV č.p. 215), SS100/ NK č.48 (HDV č.p. 23), SS100/ 
NV č.47 (HDV č.p. 24), SS100/ NK č.46 (HDV č.p. 109), SS100/NV č.45 (HDV č.p. 9), SS100/ NV č.44 (HDV č.p. 271), a je 
zakončen v nové SR322/NK R761565, kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 
ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. V druhé části pokračuje NAYY 4x150 z nové SR322/NK R761565 a to smyčkováním přes SS100/ 
NV č.43 (HDV č.p. 8), SS100/ NV č.42 (HDV č.p. 7), SS100/ NV č.41 (HDV č.p. 6), SS100/ NV č.40 (HDV č.p. 5), SS100/ NV 
č.39 (HDV č.p. 183), SS100/ NV č.38 (HDV č.p. 4), SS100/ NK č.37 (HDV č.p. 3), SS100/ NK č.36 (HDV č.p. 182), kde bude 
provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.35 (HDV 
č.p. 2), SS100/ NK č.34 , kde bude veden nový NAYY 4x16 do stávající SP100 na budově jednoty. Z SS100/NK č.34 smyčka 
NAYY 4x150 dál pokračuje přes krajskou komunikaci protlakem k č.p. 54, kde jde částečně v souběhu s druhým NAYY 4x150 a 
to protlakem pod místní komunikací k domu č. 131, kde je umístěna SS200/ NK č.32 (HDV č.p. 131 a HDV č.p. 72) a bude 
zakončen v nové SR522/NK R761568 (HDV č.p. 90), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 
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33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. Nová SR522 je umístěna u sloupu č. 69, který bude vyměněn za nový 9/15 kN. Na 
tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 
ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. Venkovní vedení zakončené na sloupě bude 
napojeno z nové SR522/NK a to vodiči NAYY 4x95. Dále bude z této kabelové skříně vyveden NAYY 4x95 do uličky a 
zakončen v SS100/NV č.33 (HDV č.p. 73), kde bude zakončen a dále nepokračuje. 

Trasa je vedena přes zelené plochy, kde jsou provedeny výkopy, příjezdy k domům, zde jsou protlaky v místech, kde je nový 
nájezd nebo pokud si to výhradně přál majitel pozemku, v ostatních případech jsou příjezdy překopány. Pod místními 
komunikacemi a pod krajskou komunikací je proveden ve všech případech protlak.  

 

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. 

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 
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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 
9102012439. 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 stanovené 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: 
E.ON Distribuce, a.s., zastoupená – M Plus elektro s.r.o., Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice, 
DS: PO, kpbjkjp 
 

Obec, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Datová schránka: 
Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74 
 
Vlastníci pozemků stavby, jako účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do 
vlastních rukou):  
Datová schránka: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, 
jjfsbqc 
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 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
 
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:  
stavební parcela číslo 89/1 a rodinného domu č.p. 27 na ní, 
stavební parcela číslo 69 a rodinného domu č.p. 99 na ní, 
stavební parcela číslo 68/1 a rodinného domu č.p. 35 na ní, 
stavební parcela číslo 526/1 a objektu občanské vybavenosti č.p. 39 na ní, 
stavební parcela číslo 275 a stavby technického vybavení bez č.p. na ní, 
pozemkové parcely číslo 4109 a 91/1, 
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. 212 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, 
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stavební parcela číslo 49/6, 
stavební parcela číslo 49/7, 
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 171 a rodinného domu č.p. 51 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 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, pozemková parcela číslo 8, 
pozemková parcela číslo 4113, 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, 
stavební parcely číslo 129, 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 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 186 a rodinného domu č.p. 109 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, 108/3 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, 
stavební parcely číslo 90 a rodinného domu č.p. 26 na ní, 
stavební parcela číslo 91 a rodinného domu č.p. 25 na ní, 
pozemková parcela číslo 62/5, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 371 na ní, 
pozemková parcela číslo 62/4, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 384 na ní, 
pozemková parcela číslo 62/1, stavební parcela číslo 540 a rodinného domu č.p. 393 na ní, 
stavební parcela číslo 138 a rodinného domu č.p. 98 na ní, 
stavební parcela číslo 193 a rodinného domu č.p. 103 na ní, 
stavební parcela číslo 194 a rodinného domu č.p. 132 na ní, 
stavební parcela číslo 195 a rodinného domu č.p. 251 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 ÚP, SŘ a PP - památková péče 
MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení VPÚ a ŽP 
Datová schránka: 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, 
z3paa5u 
 
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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