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Stavební povolení
Veřejná vyhláška
Výroková část:
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
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.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona
předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání
I.
vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí
některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení na stavbu
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„Tupesy, Obnova a modernizace místní komunikace Za humny“.
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,
Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:
Obce Tupesy, IČO 00542393, Tupesy č.p. 135, 687 07 Tupesy
Stavba obsahuje:
SO 01 Komunikace.
Řeší rekonstrukci místní komunikace včetně vjezdů k rodinným domům a zahradám. Na
začátku úseku vozovka navazuje na stávající směrové a výškové uspořádání současné
komunikace v ulici Za humny.
Obnova a modernizace komunikace spočívá v odstranění stávajících silničních panelů a
provedení nové komunikace v šířce 4 m s povrchem z asfaltového krytu včetně podložních
vrstev. Součástí stavby je i rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel v šířce 1,35 m z
asfaltového recyklátu, zpevnění stávajících vjezdů ze zámkové dlažby, uliční vpusti a
odvodňovací žlaby k odvedení dešťových vod z vozovky.
Parametry stavby
kategorie: místní komunikace, funkční třída - C obslužné komunikace - jednopruhová
vozovka s obousměrným provozem
třída dopravního zatížení: VI
příčný sklon: v převážné části vozovky jednostranný min.2,5% , na začátku úseku 1%
šířka vozovky: na začátku úseku v návaznosti na stávající komunikaci 3 m, pak šířky
4 m, v místě rozšíření komunikace 5,5 m
délka úpravy: 254,16 m
výšková úprava: výškově respektuje komunikace stávající niveletu
Konstrukce vozovky
Ve stávající trase komunikace ze silničních panelů a navazující polní cesty, která slouží k
příjezdu k několika volně stojícím rodinným domům a zahradám v ulici Za humny bude
provedena vozovka v šířce 4 m s povrchem z asfaltového krytu včetně podložních vrstev.
Součástí stavby je i rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel v šířce 1,35 m z asfaltového
recyklátu, zpevnění stávajících vjezdů ze zámkové dlažby, uliční vpusti a odvodňovací žlaby
k odvedení dešťových vod z vozovky. Vozovka je ohraničena silničními obrubníky a
dvojřádkem ze žulových kostek. Po levé straně budou obrubníky ABO 2-15 umístěny 120 mm
nad povrchem vozovky, po pravé straně a v místě vjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky
ABO 2-15N ve výšce 20 mm nad povrchem vozovky.
Příčný sklon je jednosměrný 2,5%, v části vozovky na začátku úseku 1%.
V místě stávajících vjezdů k rodinným domům a do zahrad budou části vjezdů ve vlastnictví
investora zpevněny zámkovou dlažbou.
Vozovka
asfaltový beton AB II (ACO 11), ČSN EN 13108-1
50 mm
postřik kationaktivní asfalt. Amulzí 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129
obalované kamenivo AGP 16+, ČSN 73 6126
50 mm
postřik kationaktivní asfalt. Amulzí 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129
štěrk vyplněný cementovou maltou, ČSN 73 6126
170 mm
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štěrkodrt’ ŠDB 0-63, min. únosnost Edei2= 70 MPa,
geotextilie
celkem
zemní pláň min. únosnosti Edef2= 45 MPa,ČSN 72 1006
Rozšiřovací přilehlá zpevněná plocha
asfaltový recyklát
štěrkodrť ŠDB 0-63, min. únosnost Edef2= 70 MPa,
celkem
zemní pláň min. únosnosti Edef2= 45 MPa,ČSN 72 1006
Vjezdy (plocha s pojezdem vozidel do 3,51)
betonová zámková dlažba
kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm
podkladní nosná vrstva - kamenná drť 11-22, 16-32, 0-32
(případně směs), EdeOmin = 90 MPa
ochranná vrstva - kamenná dď 0-32 mm
(betonový recyklát 8-63 mm)
Celkem

200 mm
470 mm

270 mm
200 mm
470 mm

80 mm
40 mm
150 mm
150 mm
420 mm

Vozovka bude po rekonstrukci odvodňována nově položenou dešťovou kanalizací s uličními
vpustěmi a odvodňovacími žlaby.
SO 02 Opěrná zeď
Pro zajištění svahu na začátku úseku je navržena opěrná zeď z gabionů v délce 15 m. Zeď je
tvořena z košů rozměru 2000x1000x1000 mm a 1000x1000x1000 mm. Zeď je postavena na
podkladu z betonové mazaniny o min. tl. 50 mm a štěrkopískovém podsypu.
Zeď je postavena na podkladu z betonové mazaniny o min. tl. 50 mm a štěrkopískovém
podsypu. Ložná plocha základu pro gabionové koše je ve sklonu 1:10. Šířka gabionové stěny
je 1 m. Výkopové práce a opěrnou zeď je nutno provádět v postupných krocích max. po 2 m,
vykopanou stěnu chránit proti sesunutí a ihned po provedení jednotlivých částí postupně
zezadu zasypávat z důvodu zajištění stability odkopané zeminy.
Zeď je tvořena z košů, jednotlivý koš je sestaven z pletiva z ocelového drátu s povrchem z
AlZn o průměru min. 2,7 mm, s tahovou pevností drátu min. 400 MPa. Oka pletiva jsou
100x100 mm. Rub stěny je opatřen separační geotextílií 200g/m2. Koše jsou rozměru
1750x1000x1000 mm a 1000x1000x1000 mm. Koše jsou vyztuženy a k sobě vzájemně
uchyceny pomocí spirál, úchytek a výztužných drátů. Každý koš je uzavřen drátěným víkem,
které se spojí s kolmými stěnami vázacím drátem. Jednotlivé koše budou postupně ukládány
vedle sebe a plněny kamenivem přímo na stavbě.
Každý koš je vyplněn kamenem o velikosti 1,5-2 násobek velikosti oka. Na lícové straně bude
provedeno skládání pohledové plochy z většího lomového kamene. Musí být použity pevné
úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům.
Na koruně zdi ve vzdálenosti min. 1,5 m od jejího okraje bude vytvořen nepochůzný
bezpečnostní pás, který bude vymezen výsadbou keřů.
SO 03 Odvodnění komunikace
Stavební objekt SO 03 řeší výstavbu dešťové kanalizace v lokalitě nové výstavby RD v ulici
Za Humny. Jedná se prodloužení stávající dešťové stoky TD 3-1. Navržená stavba zajistí
odvedení srážkových odpadních vod z navržené komunikace a přilehlých zpevněných ploch
do kanalizační sítě obce Tupesy, která je vyústěna do Zlechovského potoka. Bude
prodloužena stoka TD 3-1 v délce 240,0 m, z trub DN 300 z PP. Na stoce bude osazeno 7
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revizní šachet DN 1000 s pracovním označením Š 1 až Š 7 a vysazeno 9 odboček pro napojení
uličních vpustí. Napojení na stokovou síť bude provedeno prostřednictvím šachty Š 1.
Realizace stavby bude provedena v otevřeném výkopu. Trasa začíná napojením na stávající
koncovou šachtu na stoce TD 3-1, která leží na vnějším okraji v ohybu místní komunikace.
Místo napojení je ve vzdálenosti 1,6 m od oplocení zahrady u domu č.p. 196. Trasa je nejprve
v délce 23,0 m vedena ohybem stávající panelové cesty až za její okraj, poté se lomí doprava
a je vedena do středu komunikace. Poté trasa pokračuje v ose této komunikace, a to tak, aby
poklopy šachet byly umístěny vždy v ose komunikace. Výjimku tvoří šachta Š 2, která je
umístěna za okrajem komunikace. Za okrajem stávající panelové komunikace pokračuje trasa
kanalizace v ose nezpevněné polní cesty. Celková délka navržené stoky je 240,0 m. Trasa
stoky je zvětší části vedena v panelové cestě, posledních 65,5 m pak v nezpevněné polní
cestě. Po realizaci stavby bude nad potrubím vybudována komunikace s živičným povrchem.
Na stoce je navrženo 9 odboček pro napojení uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. Trasa
kanalizace prochází přes horizont terénní vyvýšeniny. Pro průchod touto terénní nerovností je
kanalizace navržena v minimálním sklonu, má vysoké krytí ve středu trasy a nízké krytí na
koncích. Sklon nivelety je 4,0 %o v celé délce stoky. Krytí potrubí je na začátku trasy 1,05 m
a na konci trasy jen 0,61 m. Největší je pak v km 0,1036, a to 3,23 m. Kanalizace je navržena
z trub plnostěnných z PP, SN 10, DN 300, o tloušťce stěny min. 12 mm. Napojení přípojek je
navrženo pomocí odbočných tvarovek navržených pro daný typ potrubí.
II.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Stanislavem
Dohnalem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb, č. 0600742, z 12/2018,
ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi
postupováno ve smyslu příslušných předpisů.
2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná
k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
- prohlídka po zhutnění zemní pláně
- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dbát
na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů,
především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických
požadavcích na výstavbu“, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
„O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace“, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení
obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze
č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„ Stavba povolena „, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl
ponechán na místě do kolaudace stavby.
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8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají
údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou
vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 22/1997 Sb. v platném
znění.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky
a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy
a případně účastníků řízení, zejména:
-Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01
Zlín, DI Uh. Hradiště ze dne 11.2.2019 pod čj. KRPZ-15595-1/ČJ-2019-151106:
Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující závazné stanovisko.
K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k obnově a rekonstrukci místní
komunikace v ulici Za Humny v obci Tupesy nemáme námitek a souhlasíme s vydáním
stavebního povolení.
-Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pod čj.
KHSZL 33624/2018 ze dne 7.1.2019:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při
rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů
chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst.
2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „Tupesy, Obnova a
modernizace místní komunikace Za humny", umístěné na pozemcích v k. ú. Tupesy na Moravě
pro stavební povolení a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:
•
§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto závazné stanovisko:
S projektovou dokumentací stavby „Tupesy, Obnova a modernizace místní komunikace Za
humny", umístěné na pozemcích v k. ú. Tupesy na Moravě pro stavební povolení se souhlasí.
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na
splnění této podmínky:
• V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a
koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k
překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební
činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a
technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
Odůvodnění:
Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Eva Bartoňková, IČO: 46300520, se
sídlem Osvětimany 375, PSČ: 687 42, datum zpracování: prosinec 2018.
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Předložená projektová dokumentace řeší opravu a modernizaci komunikace Za humny v obci
Tupesy, která spočívá v odstranění stávajících silničních panelů a provedení nové komunikace
v šířce 4 m s povrchem z asfaltového krytu včetně podložních vrstev. Součástí stavby je i
rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel v šířce 1,35 m z asfaltového recykláže, zpevnění
stávajících vjezdů ze zámkové dlažby, opěrná zeď k zachycení svahu a nová dešťová
kanalizace.
Délka úprav: 254,16 m.
Vozovka výškově respektuje stávající niveletu.
Jak z předložené projektové dokumentace vyplývá, opravou místní komunikace ulice Za
humny, nedojde ke zvýšení hlučnosti. Hluk z dopravy bude maximálně na stejné úrovni jako
je před opravou, ale předpokládá se, že bude po opravě nižší, neboť opravou se zvýší kvalita
vozovky v daném úseku.
Podmínka ie stanovena na základě § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§12 odst. 9 a příloha č. 3,
část B citovaného vládního nařízení).
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště, odboru životního prostředí pod
č.j.: MUUH-SŽP/98110/2018/Bu ze dne 13.12.2018:
1.
Vodoprávní úřad
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve zněni pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému
záměru podle § 104 odst. 9 téhož zákona toto závazné stanovisko:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předloženým záměrem
souhlasí.
Odůvodnění;
Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních
předpisů a dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem
a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za
následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto k záměru vydal souhlas.
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Eva Schneiderová, te).:572 525 857, e-maíl;
eva.schneiderova@mesto-uh.cz.
2.
Orgán ochrany přírody a krajiny
jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon
OPK") vydává vyjádřeni na základě ust. § 65 zákona OPK:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k předmětnému záměru připomínky.
Odůvodnění;
Orgán ochrany přírody přezkoumal předložený záměr a dospěl k závěru, že stavba
nepoškozuje ani neohrožuje veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny nad míru danou
zákonnými předpisy, a proto vydal výše uvedené vyjádření.
Oprávněná úřední osoba. Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel.: 572 525 840, e-mail; jan.krcma@mestouh.cz
3.
Ochrana zemědělského půdního fondu
vydává vyjádření na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“);
K výše uvedenému záměru orgán ochrany zemědělského půdního fondu již vydal formou
závazného stanoviska souhlas k odnětí dotčené zemědělské půdy dle ust. § 9 odst. 8 zákona
o ochraně ZPF pod č.j. MUUH-SŽP/99788/2018/HorD ze dne 4.1.2019.
6

Oprávněná úřední osoba; !ng. Jan Krčma, Ph.D., tel.: 572 525 840, e-mail: jan.krcma@mestouh.cz
4.
Odpadové hospodářství
jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 71
písm. k. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanoveni § 79
odst. 4, téhož zákona, souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění:
Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá
vznik některých odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Nevyužité odpady v
souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, budou předány do
zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 12 odst. 2, výše
uvedeného zákona o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávněni. Oprávněná
úřední osoba; Ing. Roman Šimeček, tel.; 572 525 845, e-mail; roman.simecek@mesto-uh.cz
5.
Dopravní úřad
vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových
komunikací a silnic II. a lll.tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) vydává
pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, následující
vyjádření: s předloženou dokumentací stavby souhlasíme za předpokladu splněni
následujících podmínek:
Příčný sklon komunikace bude v celém úseku komunikace min. 2,0%.
Povrch navržené výhybny doporučujeme provést z asfaltu, případně z betonové dlažby.
Pro uvedenou stavbu je náš odbor věcné a místně příslušným speciálním stavebním úřadem.
Oprávněná úřední osoba; Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail:
Josef.hanacek@mesto-uh.cz
6.
Úřad územního plánování
jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, dále jen („stavební zákon"), přezkoumal podle ustanoveni § 96b odst. 3)
stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňováni cílů a úkolů územního plánování výše uvedený záměr
a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní
řád) vydává závazné stanovisko, kterým určuje, že navrhovaný záměr „Obnova a modernizace
MK Za Humny" na pozemcích dle přiloženého seznamu v katastrálním území Tupesy na
Moravě je přípustný.
Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydáni (ust. § 96b odst. 5 stavebního zákona).
Odůvodnění;
Obnova a modernizace MK za Humny vyvolává změnu v území ve smyslu ust.§ 2 odst.1 písm.
a) stavebního zákona a proto orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného
záměru dle § 96b stavebního zákona.
Orgán územního plánováni posoudil soulad navrhovaného záměru;
1)
s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č, 1, schválenou
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.04.2015 - není v rozporu (v předmětném území není
navržen záměr, ze kterého by vyplývalo omezení v území a je v souladu se stanovenými
prioritami).
2)
se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, vydanými
zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením číslo 0454/Z15/18 ze dne 5.11.2018, které nabyly
účinnosti dne 27.11.2018 - není v rozporu (v předmětném území není navržen záměr, ze
kterého by vyplývalo omezení v území a je v souladu se stanovenými prioritami).
7

3)
s Územním plánem Tupesy, vydaným dne 27.01.2010 opatřením obecné povahy č.
01/2010, účinným od 18.02.2010 a Územní studií Tupesy - US-2, registrovanou 13.12.2012 je v souladu.
Zde úřad územního plánování dospěl k závěru, že dotčené parcely (viz přiložený seznam) v
katastrálním území Tupesy na Moravě jsou v územním plánu zařazeny do návrhových ploch
„PV“ Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch.
Hlavním využitím těchto ploch je
náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň Přípustným využitím
dětská hřiště, maloplošná otevřená sportovní zařízení dopravní a technická infrastruktura
zajišťující obsluhu území
Nepřípustným využitím
všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
Stanovení podmínek prostorového uspořádání
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí
respektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Výšková
hladina zástavby v plochách bydlení nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží. Podrobné
podmínky pro objemovou regulaci budou stanovovány v rámci navazujících stavebně
správních řízení.
Z výše uvedeného plyne, že předmětný záměr obnovy a modernizace MK Za Humny v
katastrálním území Tupesy na Moravě je navržen a umístěn v souladu s podmínkami využití
ploch platné územně plánovací dokumentace. Podmínky prostorového uspořádání se na
uvedenou stavbu nevztahují.
S registrovanou územní studií US2 - lokalita pro bydlení č. 16 je projekt pouze v částečném
souladu. Studie totiž požaduje vybudovat na komunikaci obratiště. Po konzultaci se starostou
obce bylo úřadu územního plánování zasláno doplnění projektu o toto obratiště - je přiloženo
i do dokumentace. Po doplnění této části projektu je záměr v souladu i se zaregistrovanou
studií US 2.
4)
Je v souladu s cíli a úkoly územního plánováni, charakterem území a požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, která určuje požadavky jak architektonických, tak
urbanistických hodnot v území.
Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že předmětné pozemky se nachází v plochách
„PV“ - veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, které jsou součástí zastavitelného
území obce. hlavním využitím těchto ploch je náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky,
veřejná a izolační zeleň, což je v souladu s realizací posuzovaného záměru.
Na základě posouzení dokumentace pro stavební řízení dospěl orgán územního plánováni k
závěru, že záměr je v souladu s úkoly územního plánování stanovenými v §§ 18 a 19
stavebního zákona.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Sklenářová, tel. 572 525 247, e-mail:
katerina.sklenarova@mesto-uh.cz
- ZÁVAZNÉ STANOVISKO dle § 149 zák. č. 500/2004, správní řád MUUHSŽP/99788/2018/HorD ze dne 4.1.2019. -Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu pro stavbu „Obnova a modernizace místní komunikace“ v katastrálním území
Tupesy.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (dále jen
„městský úřad“) jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen “ZPF“) příslušný
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a ust. § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ust.
§ 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě
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posouzení předložené dokumentace k žádosti žadatele – Obec Tupesy, zastoupena starostou
Mgr. Oldřichem Vávrou, IČ 00542393, č.p. 135, 687 07 Tupesy, podle ustanovení § 9 odst. 8
zákona uděluje souhlas k trvalému odnětí 0,10531 ha zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu pro stavbu „Obnova a modernizace místní komunikace“ v katastrálním území
Tupesy.
Dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona je souhlas udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho
právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
1.
Hranice odnímaných pozemků zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k
neoprávněnému záboru ZPF.
2.
Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou
nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní
fondu a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k
poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou.
3.
Dojde-li vlivem realizace záměru k poškození kvality vodních poměrů na okolních
zemědělských pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná opatření.
4.
Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí
žadatel, dle konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto
pozemky a možnost hospodaření.
5.
Z plochy trvalého záboru půdy bude provedena skrývka ornice případně hlouběji
uložených zúrodnění schopných zemin ve vrstvě 0,15 m o celkovém předpokládaném objemu
cca 128 m3 z plochy 850,5 m2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je žadatel povinen
na vlastní náklady zajistit využití této ornice o objemu cca 128 m3. Po dokončení stavby bude
skrytá ornice využita k rekultivaci pozemku číslo 1351/6 v katastrálním území Tupesy, který je
ve vlastnictví žadatele. Po celou dobu stavby bude skrytá ornice udržována v bezplevelném
stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Zahájení skrývky ornice je možno započít
až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
6.
Z části plochy trvalého záboru půdy o celkové výměře 202,5 m2 nebude provedena
skrývka ornice případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, protože se zde ornice
nenachází. Na pozemcích parcelní číslo 3025/2, 3027/2, 3028/3, 3030/2 byly zřízeny vjezdy
do přilehlých nemovitostí z drceného kameniva a na pozemku číslo 3024/2 je odstavná plocha
ze silničních panelů. Z tohoto důvodu uděluje orgán ochrany zemědělského půdního fondu
výjimku z povinnosti provádět skrývku v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona.
7.
Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se nepředepisují odvody v souladu s ust. § 11a odst. 1
písm. b) zákona - stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a
příslušenství.
8.
Tento souhlas musí být závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána
podle zvláštních předpisů.
9.
Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí (ust. § 10 odst. 1
zákona) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.
Podle ust. § 10 odst. 3 zákona pozbývá tento souhlas s odnětím půdy ze ZPF platnosti
uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle
zvláštních právních předpisů.
Podle ust. § 10 odst. 2 zákona může orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze
ZPF, na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o
změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.
U trvalého odnětí půdy ze ZPF, je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru
nemovitostí rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (ust. § 10 odst. 4 zákona).
Odůvodnění:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne
19.12.2018 žádost žadatele - Obec Tupesy, zastoupena starostou Mgr. Oldřichem Vávrou, IČ
00542393, č.p. 135, 687 07 Tupesy o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského
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půdního fondu pro stavbu „Obnova a modernizace místní komunikace“ v katastrálním území
Tupesy na pozemku parcelní číslo 3035/2, pozemku parcelní číslo 3034/2, pozemku parcelní
číslo 3032/2, pozemku parcelní číslo 3031/2, pozemku parcelní číslo 3030/2, pozemku
parcelní číslo 3029/3, pozemku parcelní číslo 3028/3, pozemku parcelní číslo 3027/2,
pozemku parcelní číslo 3026/2, pozemku parcelní číslo 3025/2, pozemku parcelní číslo
3024/2, pozemku parcelní číslo 3023/2 o celkové výměře 0,1053 ha v katastrálním území
Tupesy. K žádosti byl doložen záborový elaborát s potřebnými náležitostmi dle ust. § 9 odst.
6 zákona. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Pozemky dotčené stavbou jsou dle
Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské
půdy. Jedná se o stavbu, kdy se nestanovují odvody v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b)
zákona - stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.
Z části plochy trvalého záboru půdy byla stanovena skrývka ornice. Na pozemcích parcelní
číslo 3025/2, 3027/2, 3028/3, 3030/2 byly zřízeny vjezdy do přilehlých nemovitostí z drceného
kameniva a na pozemku číslo 3024/2 je odstavná plocha ze silničních panelů. Z tohoto důvodu
udělil orgán ochrany zemědělského půdního fondu na vyjmenovaných plochách výjimku z
povinnosti provádět skrývku v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona.
Na základě posouzení žádosti s přílohami, orgán ochrany ZPF městského úřadu dospěl k
závěru, že půda muže být trvale odňata ze ZPF za předpokladu splnění výše stanovených
podmínek a vydal tento souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zl. kraje, ze dne 7.1.2019 pod čj. HSZL7049-2/UH-2018:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný
dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně") a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o
požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 13.12.
2018, v rozsahu:
• část výše uvedené projektové dokumentace - Příloha průvodní zprávy (Příloha: Požárně
bezpečnostní) řešení (dále jen "vybraná část PD"),
a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.
Odůvodnění
Projektová dokumentace řeší obnovu a modernizaci stávající komunikace.
Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu podkladů uvedených ve výrokové
části závazného stanoviska dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS ZLK k závěru, že t54o podklady
splňují obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci a že z jejího
obsahu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou
stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Další vyjádření:
- Česká telekomunikační infrastruktura, Praha ze dne 4.12.2018 pod čj. 800490/18
- Gridservice, s.r.o. Brno, ze dne 8.1.2019 pod čj. 5001845123
- E.on, Servisní, s.r.o., České Budějovice ze dne 20.12.2018 pod čj. M40715-16292498, ze
dne 10.1.2019, pod čj. L4570-16296984
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- Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Uh. Hradiště ze dne 8.2.2019 pod čj. 126/2019
Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům,
nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu.
10.Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy
přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po
ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé
sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni
ani kráceni.
11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými
právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou
přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím
zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno
předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální
stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního
značení a vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s
ověřenou projektovou dokumentací.
14. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako
speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.
Odůvodnění:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne
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“.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby,
a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
§ 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy
ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto
přizval do řízení.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků,
jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků
představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich,
včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou
být rozhodnutím dotčena.
Proto speciální stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a vlastníka místní
komunikace a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební úřad nezjistil žádné
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okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.) jež by odůvodňovaly
potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.
Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu
pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.
Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního
zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě
nebyla vznesena žádná námitka, připomínka nebo stanovisko.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek
neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko
Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
účastnící řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili
Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným
pozemkům.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského
úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den
doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání
odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už
od jedenáctého dne od uložení písemnosti.
Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění je nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního
povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
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Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad
Vedoucí odboru
Příloha pro investora:
---------------------- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení
Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném
znění –nebyl vyměřen.
Toto rozhodnutí 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
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. :
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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
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