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OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Veřejná vyhláška
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
8.2.2019 žádost stavebníka Obce Tupesy, IČO 00542393, Tupesy č.p. 135, 687 07 Tupesy
na vydání stavebního povolení pro stavbu
„Tupesy, Obnova a modernizace místní komunikace Za humny“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.
Stavba bude provedena v k. ú. Tupesy na Moravě:
Parc. č.: 396, ostatní plocha, 398, ostatní plocha, 399, ostatní plocha, st. 3035/3, zastavěná
plocha a nádvoří, 3034/2, orná půda,3033/2, orná půda,3032/2, orná půda, 3031/2, orná půda,
3030/2, orná půda,3029/3, orná půda, 3028/3, orná půda, 3027/2, orná půda,3026/2, orná
půda, 3025/2, orná půda, 3024/2, orná půda, 3023/2, orná půda, 5882, ostatní plocha,
Stavba obsahuje:
SO 01 Komunikace – stávající panelová komunikace šířky 4,0 m bude nahrazena
asfaltobetonovou jednopruhovou obousměrnou šířky 4,0 m mezi obrubami, podél které je
navržen pruh šířky 1,35 m z asfaltového recyklátu.
SO 02 – Opěrná zeď – pro zajištění svahu na začátku úseku je navržena opěrná zeď z gabionů
v délce 15 m. Zeď bude tvořena z košů rozměrů 2000x1000x 1000 mm a 1000x1000x1000
mm
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SO 03 Odvodnění komunikace – řeší výstavbu nové kanalizace, která zajistí odvedení
dešťových vod z komunikace a přilehlých zpevněných ploch do kanalizace.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v souladu s
ustanovením § 112 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení.
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 citovaného zákona od
místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány státní správy.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo
při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo
územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru stavebního
úřadu a životního prostředí v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.
Otisk úředního razítka

Ing. Dana Zapletalová
vedoucí oddělení
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské
Hradiště, Obecního úřadu Tupesy.
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.
Doručí se:
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje
jednotlivě:
Obec Tupesy, Tupesy č.p. 135, 687 07 Tupesy
Aleš Kníž, Tupesy č.p. 254, 687 07 Tupesy
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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, 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 parc. č. :
396, 398, 399, ostatní plocha, st. 3035/3, 3034/2, orná půda,3033/2, orná půda,3032/2,
3031/2, 3030/2, 3029/3, 3028/3, 3027/2, 3026/2, 3025/2, 3024/2, 3023/2, 5882, 397/1, 405,
395, 360/2, 354, 351/3, 351/2,, 348/1, 344, 339, 340, 335/1, 332, 5860, 5861, 5862, 5863,
5864, 5936, 5933, 5932, 5931, 5930, 5927, 5923, 5922, 3024/3, 3025/3, 3027/3, 3028/2,
3031/3, 3033/1, 3035/2, vše k.ú. Tupesy na Moravě
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3
správního řádu
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p.600,
760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p.213, Příluky, 760 01 Zlín 1
Uherské Hradiště
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, OVÚŽP, Masarykovo nám. č.p.19, 686 70
Uherské Hradiště

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum: 07.03.2019 09:05:34 +01:00
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