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Váš dopis zn.:    

Město Staré Město 
IČO 00567884  
náměstí Hrdinů č. p. 100  
686 03  Staré Město u Uherského 
Hradiště  

Ze dne:  

Naše č. j.:  
Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/34036/2023/ZaplD 
Spis/ 2275/2023 

Počet listů/příloh: 0/0 

Vyřizuje: Ing. Dana Zapletalová 

Telefon: 572 525 551 

E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz 

Datum: 27. března 2023 

 

Věc: společné řízení stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“ 
 
Oznámení o doplnění podkladů rozhodnutí 
 
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„),  
 
vyrozumívá účastníky řízení, že ve věci společného řízení stavby  „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“ doplnil podklady. 
 
Jelikož se jedná o nové podklady pro vydání rozhodnutí, speciální stavební úřad vám v souladu s § 36 
odst. 2 správního řádu oznamuje, že jako účastníci řízení máte právo se s těmito podklady seznámit a 
vyjádřit se k nim a to po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.  Speciální stavební  úřad rozhodnutí 
nevydá dříve, než uplyne doba 5 dnů od dne, kdy vám bude toto oznámení doručeno. 
V souladu s ust. § 36 odst. 1, správního řádu  nestanoví – li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může 
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního 
řádu, nestanoví – li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí písemnou nebo ústní formou do protokolu na odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí. 
Ve  stejné  lhůtě  sdělí  svá  závazná stanoviska  dotčené  orgány státní správy. 
K připomínkám a námitkám, které  byly nebo mohly být uplatněny v územním  řízení  anebo  při  
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního 
opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
Doplněné podklady pro rozhodnutí jsou k dispozici k nahlédnutí na našem odboru v úředních dnech 
(pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.), po telefonické domluvě. 
 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Dana Zapletalová 
Vedoucí oddělení 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště. 
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. Dále písemnost bude vyvěšena na úřední desce 
MěÚ St. Město. 

 

Doručí se: 
Účastníci řízení: 
Antonín Kostík, Rybářská č. p. 140, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Dagmar Kostíková, Zámoraví č. p. 909, Napajedla 
Město Uh. Hradiště, Masarykovo nám. č. p. 19, 686 70 Uherské Hradiště 
Datová schránka: 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 
8tvb3cp 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: 
PO, uh2gb5e 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, 
qa7425t 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, 
DS: PO, nf5dxbu 
ROGAT s.r.o., Boršice č. p. 673, 687 09 Boršice u Buchlovic, DS: PO, 84mxw8g 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz 
 
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. :  
4500/35, 4500/34, 4506/63, 4506/5, 4506/54, 559/27, 3884/2, 4500/20, 4506/2, 4506/10, st. 1382, 
6289/4, 6289/3, 6289/2, 4500/21,  vše k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
st. 252/2, st. 252/1 vše k.ú. Uherské Hradiště  
 
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu 
 
Ostatní 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor - se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření 
obecné povahy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení  
po uvedenou dobu. 
Městský úřad Staré Město - se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na 
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení  
po uvedenou dobu. 
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