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Naše č. j.:  

Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/82559/2019/HanJ 

Spis/ 12621/2019 
Obec Huštěnovice 
zastoupená starostou Alešem Richtrem 
Huštěnovice č.p. 92,  
687 03 Babice   
 
v zastoupení firmou 
NELL PROJEKT s.r.o., IČ 29209081  
Plesníkova č.p. 5559  
760 05 Zlín 

Vyřizuje: Ing. Josef Hanáček 

Telefon: 572 525 570 

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

Datum: 21. října 2019 

  

 

 

Oznámení 

o zahájení společného územního a stavebního řízení  
 
Dne 05.09.2019 podal stavebník, tj. Obec Huštěnovice zastoupená starostou Alešem 
Richtrem, Huštěnovice č.p. 92, 687 03 Babice v zastoupení firmou NELL PROJEKT s.r.o.,                 
IČ 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín (dále jen „stavebník“) žádost o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: 
„Rekonstrukce komunikace a chodníku na ulici Dvořiště“ (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích 
parc.č. 14, st.15, 16, 17, st.34, 68/2, 107/3, 557/24, 557/45, 557/46 v k.ú. Huštěnovice.  

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

Stavební záměr obsahuje: 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace a chodníků na ulici Dvořiště v obci 
Huštěnovice. Dojde k vytvoření odstavných dlážděných pásů podél komunikace a k šířkovému 
sjednocení uličního prostoru. Součástí je osazení nových uličních vpustí. Celková délka 
komunikace je 180,00 m. Komunikace je navržena o šířce 4,00 m a dlážděné odstavné pásy podél 
komunikace jsou navrženy v šířce 2,00 m. Vjezd na komunikaci od silnice I/55 je řešen přes příčný 
práh o šířce 1,0 a výšce 0,1 m. Nově navržená stavba kopíruje stávající výškový stav s drobnými 
úpravami z důvodu odvedení srážkových vod. Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%. 
Příčný sklon odstavných pásů bude 2% směrem ke komunikaci.  

 

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. 
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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. 

Poučení: 

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.)). 

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.  

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.  

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 OÚ Huštěnovice. 
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: 

Mgr. Jiřina Krátká, Huštěnovice č.p. 200, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 

Ing. Karel Krátký, Huštěnovice č.p. 200, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 

Jindřiška Štěrbová, J. Jabůrkové č.p. 1405, 765 02 Otrokovice 2 

Irena Hradcová, Huštěnovice č.p. 320, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 

Karel Volf, Huštěnovice č.p. 248, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 

Datová schránka: 

Obec Huštěnovice, Huštěnovice č.p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště v zastoupení firmou 
NELL PROJEKT s.r.o., IČ 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha  

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha  

GridServices, 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  
 
- osoby, jejíž 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.:  
 
st.18, st.29, st.31, 35, st.37, st.39, st.41, 43/1, st.43/2, st.44, st.46, 48/2, 50, st. 52/1, 52/2, st.55, 
107/1, 107/2, st.101, st.93, 91/1, st. 91/2, st. 85/1, 85/3, 76/2, st.76/1, st.74, 69/2, st.69/3, 68/4, 
st.68/3, st.13/2, st.13/1, 557/14 vše v k.ú. Huštěnovice. 
 
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 
správního řádu 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 
Veřejnost - veřejná vyhláška, Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště -  1x 
k vyvěšení na úřední desce 

Obecní úřad Huštěnovice, Huštěnovice č.p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště -  1x 
k vyvěšení na úřední desce 

 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Uh. Hradiště odbor ŽP, Masarykovo nám. č.p. 19, 686 70 Uherské Hradiště 
Datová schránka: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 
Zlín  
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Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova č.p. 1, Praha  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati č.p. 21, 
760 01 Zlín  
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