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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Uherský Brod, zastoupené vedoucím Odboru rozvoje města, IČO 00291463, Masarykovo
náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
(dále jen "stavebník") dne 15.04.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod, I.etapa
na pozemcích parc. č. 7188/1, 6491/3, 6491/11, 6491/52, 6491/1, 6492/3, 6491/17, 7609, 6492/1 ( vše
ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
SO 101 – Místní komunikace – Trasa A (ul. Soukenická, ul. Bří Lužů), Trasa B (ul. U Fortny)
SO 102 – Chodník pro chodce (ul. Soukenická)
SO 103 – Parkoviště – podélné stání ul. Bří Lužů ( 2 stání pro sanitky, 1 stání pro imobilní, 1 stání
pro zásobování)
Parkovací pruhy ul. Soukenická (6 pruhů)
Kolmé stání ul. U Fortny (7 stání, včetně 1 pro imobilní)
Parkovací pruhy ul. U Fortny ( 1 pruh délky 14,45 m)
Zpevněná plocha ul. U Fortny ( před čp. 2158)
SO 104 – Plocha pro kontejnery
SO 401 – Veřejné osvětlení
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 ode dne doručení tohoto 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)
město Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 100, 688 17 Uherský Brod
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
TSUB, příspěvková organizace, IDDS: vjv9nqb
Ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)
Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí na nich
Parc.č.. 198/1, 131, 7607, 130/3, 130/8, 130/2, 130/1, 6490/12, 204, 202/1, 203/4, 157, 206/3, 6491/92, 6491/93, 6491/94, 6491/95,
4138/2, 6491/99, 6491/100, 6491/97, 6491/98, 6491/96, 4138/1, 6491/58, 4139/1, 6491/80, 6491/81, 6491/82, 6491/55, 6491/101,
6491/102, 6491/103, 6491/104, 6491/105, 4137/1, 6491/83, 6491/86, 6491/85, 6491/84, 4140/1, 4136, 5120, 219/2, 219/4, 219/3,
219/1, 219/9, 611, 612, 4951, 613/1, 613/2, 7086/1, 7086/2, 2070, 7087, 7088/2, 7088/1, 1465, 7090, 4080, 7091/2, 6491/57,
6491/89, 4141/1, 6491/87, 6491/88, 6491/56 v k.ú. Uherský Brod
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Uherský Brod, Odbor SÚ
Městský úřad Uherský Brod, Odbor ŽP
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