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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, IČ 70934860, zastoupené
ředitelem Ing. Bronislavem Malým, které na základě plné moci v řízení zastupuje společnost RUŠAR
MOSTY, s.r.o., IČ 29362393, se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, zastoupená jednatelem Ing.
Jaromírem Rušarem (dále jen "stavebník") dne 14.04.2020 podalo žádost o vydání společného povolení
na stavbu:
Silnice III/05019 : Veletiny, most ev.č. 05019-3
SO 181 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most
na pozemku parc. č. 2249/1 (zahrada), 2460/2, 6461 (obě orná půda), 2727/1, 2728/1 ( obě ostatní
plocha), 2869/80 (orná půda), 2870/1 (ostatní plocha), 2871/1 ( orná půda) v k.ú. Veletiny.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení v dané věci.
Záměr obsahuje:
Kompletní přestavbu stávajícího mostního objektu.
Niveleta kopíruje a sjednocuje stávající stav. Bude provedeno rozšíření mostního objektu v oblouku
převáděné komunikace. Světlost mostního otvoru 7,50 m zůstane zachována. Volná šířka na mostě 10,0
m, šířka mezi obrubami 10,0 m. Délka úpravy je 60,0 m. Most bude proveden jako železobetonový rám
založený na základových pasech. Konstrukce je bez ložisek a dilatačního závěru.
Bude upraven i sjezd na účelovou komunikaci v délce 8,0 m.
Po dobu stavby mostu bude provoz převeden na objízdnou trasu, v místě stavby bude zřízen provizorní
chodník a schodiště.
Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112
odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod,
úřední dny pondělí, středa 8:00 - 17:00 h).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání
územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2
stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Kamil Válek
tajemník Městského úřadu
podepsáno v zast. : Ing. Jiřina Bogarová, vedoucí odd. dopravně správní činnosti a agendy

Toto oznámení musí být dle § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce
a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
15.den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod se považuje za doručené.

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění rozhodnutí.

Obdrží:
účastníci (dodejky):
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, v zastoupení Rušar mosty s.r.o.,, IDDS: kgah6kn
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
Obec Veletiny, IDDS: c6gbstk
Obec Hradčovice, IDDS: qq4bd3e
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t
dotčené orgány:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
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