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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Zástřizly, Zástřizly 31, 768 05 Koryčany, IČ 003 80 857 zastoupena ing. Vojtěchem Holubem,
Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČ 032 71 064 (dále jen „stavebník“) dne 18. března 2020 podal
žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu:

„Obnova místní komunikace III“
SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,000 00 – 0,200 00 km
SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,200 00 – 0,400 00 km
SO 103 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,400 00 – 0,600 00 km
SO 104 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,600 00 – 0,800 00 km
SO 105 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,800 00 – 0,934 24 km
SO 106 SAMOSTATNÉ SJEZDY
SO 401 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ
(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 714, 69/16, 70/3, 78/2, 69/15, 69/14, 69/9, 69/3, 738/1, 69/4, 69/5,
925/2, 943, 927/1, 946, 927/2, 930/2, 930/1, 944/1, 936/7, 936/8, 942/6, 945/4, 940/7, 942/2, 942/5,
940/4, 940/6, 940/1, 940/5, 942/7 v katastrálním území Zástřizly. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Popis stavby:
SO 101 - 105 - rekonstrukce místní komunikace je navržena technologií recyklace za studena, při
zachování stávajícího směrového řešení. Jednopruhová obousměrná komunikace délky 934,24m, šíře
vozovky 3,50m v km 0,000-0,295 a 3,00m v km 0,295-0,934 bude doplněna čtyřmi výhybnami, v konci
úpravy obratištěm. Při rekonstrukci se provede odkop po obou stranách komunikace, položí dvě vrstvy
štěrkodrti fr. 0-63mm tl. 150mm. V ploše stávající komunikace bude doplněno kamenivo fr. 0-22 tl. 40mm,
položeno hydraulické pojivo. Následně je navrženo promísení kameniva a pojiva, reprofilace vozovky do
navrženého sklonu a výšky pokládka vrstev asfaltového betonu vč. infiltračního a spojovacího postřiku.
V celé délce komunikace je vozovka ohraničena betonovým obrubami osazenými s převýšením 50mm,
pouze levostranné v km 0,584-0,593 a pravostranné v km 0,800-0,907 se osadí v úrovni vozovky. Odvod
povrchových vod je řešen podélným a příčným spádem do 13 dešťových vpustí, z nichž vpusti 1-9 budou
kanalizační přípojkou napojeny na stávající kanalizaci, vpusti 10-13 PVC potrubím DN 100 vyvedeny
k výustním objektům u koryta potoka. V místě lokální údolnice v km 0,591 je navržen dlážděný rigol

směrem k stávajícím rigolu, v km 0,797-0,907 levostranný příkop zaústěný do navržených lapačů
splavenin. Voda z konstrukce komunikace bude zachycena podélnou drenáží, odvedena do ul. vpustí
a lapačů splavenin.
SO 106 – z důvodu navýšení nivelety komunikace o 100mm budou stávající sjezdy výškově upraveny
v délce 1,00- 3,00m. Sjezdy s nestmeleným krytem budou doplněny vrstvou štěrkodrti fr. 0-32 tl. 100mm.
Sjezdy s dlážděným krytem budou rozebrány, proveden podsyp tl. 100mm, následně použita stávající
dlažba. U připojení s asfaltobetonovým povrchem bude odstraněna asfaltová vrstva, proveden podsyp
štěrkodrtí fr. 0-32 tl. 100mm, položeny asf. vrstvy obdobně jako u vozovky místní komunikace.
SO 401 – v místě souběhu stávajících sdělovacích kabelů s komunikací bude ve čtyřech úsecích stavby
přeloženo vedení do vzdálenosti min. 0,5m od okraje vozovky.
Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství,
speciální stavební úřad příslušný dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
(dále jen „správní řád“), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje dle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení. V řízení
dle § 94m odst. 3 stavebního zákona speciální stavební úřad upouští od ohledání na místě a ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do 28. srpna 2020.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení
dopravy a silničního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa 7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin).
Poučení:
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), 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. 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, dle § 94n odst. 3 stavebního
zákona.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Pavlína P e š á k o v á
referentka odboru občansko-správních agend,
oddělení dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž
a Obecnímu úřadu Zástřizly.

Vyvěšeno dne :…………………………

Sejmuto dne: …………………………..

Obdrží:
Učastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 správního řádu:
Obec Zástřizly, Zástřizly 31, 768 05 Koryčany
ing. Vojtěch Holub, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice
Lukeš Emil, Wollmanova 676/15, Bystrc, 635 00 Brno
Pellová Jana, Poláčkova 2406/12, Líšeň, 628 00 Brno
Polák Petr, Zástřizly 76, 768 05 Zástřizly
Poláková Jana, Zástřizly 76, 768 05 Zástřizly
Žampach Libor, Tovární čtvrť 877, 768 05 Koryčany
Žampachová Markéta, Zámecká 837, 768 05 Koryčany
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci řízení dle §94k písm. e) stavebního zákona a podle § 27 odst.2 a odst.3 správního řádu:
• osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno. Jedná se o stavební pozemky p. č. 23/1,
23/2, 22, 21, 19, 16, 15, 14, 13, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 111 a pozemky p.č. 71/5, 70/5, 73/5, 73/2, 76/1, 78/1, 975,
88/2, 947, 924, 929/2, 929/1, 932, 936/1, 936/6, 945/1, 940/4, 942/1, 936/9, 937/2, 937/1, 168, 69/2, 89,
69/13, 69/8, 69/12, 95, 948, 69/11, 69/1, 69/10, 68/3, 68/1, 68/2 v katastrálním území Zástřizly.
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Městský úřad Koryčany, odbor životního prostředí- stavební úřad, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
Ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu úřadu
se žádostí o vyvěšení:
Obecní úřad Zástřizly, Zástřizly 31, 768 05 Koryčany

