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Obec Huštěnovice
IČO 00290971
Huštěnovice č. p. 92
687 03 Babice u Uherského Hradiště

V zastoupení

NELL PROJEKT s.r.o.
IČO 29209081 
Plesníkova č. p. 5559 
760 05 Zlín 5

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný speciální 
stavební úřad 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 „), věcně a 
místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád,, ), obdržel dne 25.11.2021 žádost stavebníka Obce 
Huštěnovice, IČO 00290971, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
v zastoupeni NELL PROJEKT s.r.o., IČO 29209081, Plesníkova č. p. 5559, 760 05 Zlín 5 na vydání 
stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Huštěnovice" na 
pozemcích: 620/1, ostatní plocha, 651/2, ostatní plocha, 620/12, ostatní plocha, 620/11, ostatní plocha, 
620/3, ostatní plocha, 651/1, ostatní plocha, 651/4, ostatní plocha,651/3, ostatní plocha, 651/5, ostatní 
plocha, 623/3, ostatní plocha, 670, ostatní plocha, 1595, ostatní plocha.

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

Stavba obsahuje:
Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce místní komunikace v obci Huštěnovice. 
Stavba se nachází v zastavěném území obce v centrální části. Současnou úpravu povrchu tvoří 
asfaltobetonové komunikace lemované betonovými obrubníky, uliční vpusti, navazujicí vjezdy k okolním 
nemovitostem a zatravněné plochy.
Stavba je rozdělena na tři větve. Celková délka řešené komunikace čini 465,39 m.
Začátek větve A je umístěn u domu č. p. 30, větev pokračuje dáie západním směrem až k domu č. p. 
47. Déika větve A činí 128,67 m. Větev B navazuje na větev A u domu č. p. 35, dále vede severně mezi 
stávající zástavbou. Konec větve B je umístěn u domu č. p. 148 a její délka je navržena 113,07 m. 
Poslední řešená větev C se napojuje na větev B u domu č. p. 283 a zahrnuje místní komunikaci až k 
domu č. p. 52 a její délka činí 223,65 m.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako speciální 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) 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 
územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Projednání společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94j 
stavebního zákona.
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v projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí, v souiadu s ustanovením § 94m odst. 3 
stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v 
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek 
k provádění.
Stavební úřad zároveň v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona stanoví, že účastníci 
řízení mohou svě námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 

zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim 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 
vlastnická nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společněm 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 jakěm 
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 řizení 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 pism. 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.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora stanovené lhůtě na Městskěm úřadu v Uherskěm 
Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu 
péče v úřední dny (PO, ST 8.00-11.00, 11.30-17.00), ostatní dny po předchozí domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízeni zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou 
moc.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, která jsou předmětem společnáho územního a stavebního řízení, 
je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 správního řádu, a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Otisk úředního razítjita

ÚŘAD 
HRADIŠTĚ
njho. úřadu 

odděleni

Totc óznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městskáho úřadu Uherské Hradiště 
a 0,11 Huštěnovice. 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 návazností 
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.

Doručí se:
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje jednotlivě:
Petra Bazalová, náměstí Míru č. p. 430, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Zdeněk Křivá, Wolkerova č. p. 700/54, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Kateřina Křivová, Školní č. p. 819, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5 
Šárka Litošová, Huštěnovice č. p. 233, 687 03 Babice u Uherského Hradiště 
Ctirad Prokeš, Štěpnická č. p. 1054, 686 06 Uherské Hradiště 6 
Datová schránka:
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště v zastoupení NELL 
PROJEKT s.r.o., č. p. 0/0, 0, DS: PO, 522n53y
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO_R, pubb6j7 
EG.D, a.s.. Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Účastnící řízení, kterým se v souladu s ust. § § 94m odst. 2 stavebního zákona oznámení doručuje 
veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají 
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením 
přímo dotčena, zejména k pare. č. :
1584, 1583723/4, 723/3, 672, 674, 676, 6748, 680, st. 681, st. 683, st. 685/1, st. 687, st. 689, 694/6, 
694/4, 694/2, 695/1, 620/5, 618/1, 613, 612, st. 610, 618/2, 638/4, st. 621, st. 622, 623/4, 629, st. 624^ 
638/6, st. 649, 648, st. 646, st. 645, 644, st. 642/1, st. 641, st. 639/1, st. 757, 652/2, 652/3, 653/2, st 
653/1, st. 656, st. 658, st. 660, st 652, st. 664, st. 666, st. 668, 723/1,723/2, 723/5, vše k.ú. Huštěnovice

- 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
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, 
z3paa5u

Ostatní
Městský úřad Uherské Hradiště - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední 
desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení 
po uvedenou dobu.
Obecní úřad Huštěnovice - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední 
desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.


