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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Hradčovice, IČO 00290963, Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice (dále jen "stavebník") podal
dne 08.04.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Rozšíření rozvodné sítě pitné vody v obci Hradčovice - Lhotka
SO 101 Veřejně přístupná účelová komunikace, SO 301 Vodovod, SO 302 Vodojem, SO 401
Přípojka NN
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 250 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1353/42, parc. č.
1353/43, parc. č. 1428/2 (ostatní plocha), parc. č. 1428/8 (ostatní plocha), parc. č. 1583/3 (ostatní
plocha), parc. č. 1583/48 (ostatní plocha), parc. č. 1584/1 (ostatní plocha), parc. č. 1584/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1584/4 (ostatní plocha), parc. č. 1584/5 (ostatní plocha), parc. č. 1584/30 (ostatní
plocha), parc. č. 1604/1 (ostatní plocha), parc. č. 2304 (ostatní plocha), parc. č. 2418 (ostatní plocha),
parc. č. 2500 (ostatní plocha), parc. č. 2291 (trvalý travní porost), parc. č. 2294 (trvalý travní porost), parc.
č. 2405 (ostatní plocha), parc. č. 2812 v katastrálním území Lhotka u Hradčovic. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
SO 101 Veřejně přístupná účelová komunikace – z penetračního makadamu, celkové délky 233,5 m,
šířky 3,0 m, součástí odvodňovací prefa žlab – 50/50/13, dl. 177,8 m.
SO 301 Vodovod – rozvodný řad „V2-1“ - PE100 RC, SDR 17, dl. 626,2 m, profil 100 mm, rozvodný řad
„V2-1a“ - PE100 RC, SDR 17, dl. 167,7 m, profil 80 mm, rozvodný řad „V2-1b“ - PE100 RC, SDR 17, dl.
202,0 m, profil 80 mm, výtlačný řad „V2-2“ - (do vodojemu), PE 100 RC, SDR 17, dl. 263,9 m, profil 100
mm, 1 ks armaturní redukční šachta 1500x1500, prefa železobeton.
SO 302 Vodojem – 2ks akumulační nádrž 2800x8100x2380 mm z prefa železobetonu, 1 ks armaturní
komora 2400x5800x2780 mm z prefa železobetonu, 1 ks vstupní místnost 2800x3800x2380 mm z prefa
železobetonu, kanalizační odtok 100 mm, PE 100, SDR 17, dl. 2,0 m, dále v profilu 150 mm KG PVC
hladké, SN 8, dl. 65,0 m, 2 ks kontrolní šachty 400 mm, plast PP.
SO 401 Přípojka NN – přípojka elektro v profilu 4x50 mm, mater. NAYY, dl. 273,0 m a dále 4x10 mm
CYKY-J, dl. 14,0 m, přípojková skříň SP 100, smyčkovací skříň SS100, elektroměrový rozvaděč ER a
hlavní rozvaděč RH, po 1 ks - kompozit SMC.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 5 vodního zákona 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 zahájení
společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor životního prostředí Městského úřadu
Uherský Brod, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Tomáš Zemek
oprávněná úřední osoba
(podepsáno elektronicky)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a zároveň
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15
dnů. 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Uherský Brod se považuje za doručené.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozdělovník:
účastníci (dodejky do vlastních rukou)
Obec Hradčovice, IDDS: qq4bd3e (stavebník)
Marie Macková, Hradčovice č.p. 219, 687 33 Hradčovice
Mgr. Barbora Matušková, Lhotka č.p. 125, 687 33 Hradčovice
Jan Matyáš, Lhotka č.p. 13, 687 33 Hradčovice
Ing. Ladislav Matyáš, U Sboru č.p. 173, 688 01 Uherský Brod 1
Miroslav Moštěk, Lhotka č.p. 117, 687 33 Hradčovice
CETIN, a. s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými
právy k sousedním pozemkům (veřejnou vyhláškou):
st. p. 1, 6/1, 24/1, 24/2, 27/1, 27/2, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 49/1, 49/2, 49/4, 50, 52, 53, 55, 58,
59/1, 59/2, 62, 63, 66, 67/1, 100, 104, 128, 147, 148, 153, 160/1, 177, 183/1, 184, 210, 221, 224, 225,
227/1, 236, 240, 252, 261, 299, 312, parc. č. 1315/2, 1341/5, 1341/7, 1341/23, 1353/11, 1353/17,
1353/18, 1353/20, 1353/23, 1353/24, 1353/25, 1353/26, 1353/27, 1353/29, 1368/1, 1368/3, 1370/1,
1370/2, 1402/1, 1402/18, 1402/19, 1402/20, 1402/21, 1402/29, 1428/1, 1428/3, 1428/4, 1428/5, 1428/6,
1428/7, 1428/9, 1429/2, 1583/7, 1583/8, 1583/9, 1583/10, 1583/11, 1583/14, 1583/15, 1583/16, 1583/17,
1583/18, 1583/19, 1583/20, 1584/3, 1584/10, 1584/11, 1584/12, 1584/15, 1584/16, 1584/17, 1584/18,
1584/19, 1584/27, 1584/28, 1584/29, 1584/31, 1584/32, 1584/33, 1584/34, 1584/35, 1584/36, 1584/38,
1584/39, 1584/40, 1584/42, 1584/43, 1621, 1624, 2288, 2289, 2295, 2298, 2300, 2302, 2307, 2310,
2311, 2315, 2316, 2318, 2320, 2323, 2325, 2327, 2334, 2339, 2349, 2355, 2371, 2381/3, 2397, 2410,
2414, 2535, 2445, 2614, 2648/1, 2648/2, 2795, 2800, 2803, 2811, 2813 v katastrálním území Lhotka u
Hradčovic
a k těmto sousedním stavbám (veřejnou vyhláškou):
Hradčovice, Lhotka č.p. 1, č.p. 66, č.p. 13, č.p. 48, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 35, č.p. 38, č.p. 43, č.p.
39, č.p. 42, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p.
34, č.p. 64, č.p. 50, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 65, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 57, č.p. 87, č.p. 94, č.p.
96, č.p. 77 a č.p. 127
dotčené orgány (DS)
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, Masarykovo
nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám.
č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod,Odbor životního prostředí,Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
ostatní (k vyvěšení na svých úředních deskách)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní-eDeska, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Obecní úřad Hradčovice, IDDS: qq4bd3e
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