
 

 

 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veřejná vyhláška 

 

OZNÁMENÍ 

o zahájení společného řízení  

 

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany  IČ: 00287504  zastoupené  panem 

Vladykou Zdeňkem, Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČ: 76532232 podalo dne 9.4. 2021 žádost o   společné  

územní a stavební řízení  na stavbu nazvanou:             

                                

„Obnova ulice Cimburk Morkovice-Slížany“  
 

s objekty stavby:     
SO 101 – OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

SO 103 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

(dále jen „stavba“ ) na pozemcích  parc.č.: 233/1, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 435, 503   

v k.ú. Morkovice Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

 

Popis stavby: 

SO 101 – OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE  

Komunikace v délce 295,24 m je navržená ve dvou šířkových úrovních. Od začátku úseku po staničení 

216,15m je komunikace řešená jako dvoupruhová obousměrná v šířce 5,50m. Od staničení 216,15m po 

konec úseku, je komunikace navržená jako jednopruhová obousměrná v šířce 4,50m. V tomto úseku budou 

pro vyhnutí protijedoucích vozidel sloužit opravené sjezdy k nemovitostem. Na konci ulice je stávající 

zpevněná plocha sloužící jako obratiště vozidel hasičů a vozidel technických služeb. Oprava místní 

komunikace bude spočívat v provedení kompletní konstrukce z asfaltobetonu vč. sanace zemní pláně. 

Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 100mm. V 

místech sjezdů bude položen nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. 

Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný a 

podélný sklon.  

Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným 2,5 % sklonem do nových uličních vpustí. 

Odtud se voda pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodní do nově navržené dešťové kanalizace. 

Zemní pláň se odvodní drenáží DN 100, která bude napojená do nových uliční vpusti. 

SO 103 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

Pro krátkodobé odstavení vozidel jsou v trase místní komunikace navrženy tři zpevněné plochy v délkách 

8,0m, 16.80m a 15,40m. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zatravňovací dlažby 200/200/80mm 

šedé barvy šířky 2,00m. Od komunikace budou ohraničeny nájezdovým obrubníkem BO 15/15 

(150/150/1000mm) s převýšením 20mm a od terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 

(150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Příčný sklon zpevněných ploch je navržen 2% a podélný vychází 

ze sklonu komunikace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvodněny vsakem. 

 
Oprávněná 

úřední osoba Martina  Pomothyová                         

e-mail  martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz                            

datum  26. července 2021 

odbor  Občansko-správních agend,  oddělení dopravy  

a silničního  hospodářství (573 321 383) 

č. j.  MěUKM 062795/2021 

spis.zn. MěUKM 029188/2021/08/PO 
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Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství,  

jako  speciální stavební úřad příslušný podle § 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") a § 

15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o  

umístění a povolení stavby, ve kterém podle § 94m odst. 3 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 tohoto oznámení 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

 

 

Poučení: 

1. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu 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 v neúřední dny po telefonické dohodě. 

2. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží podle § 94n odst. 2 stavebního zákona. 

3. Osoba, která je účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatnit 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 a zájmů občanů 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. 

4. Účastník si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování se 

prokazuje písemnou plnou mocí. Písemnou plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít 

účastník současně pouze jednoho zmocněnce.   

 

Otisk razítka 

 

Martina Pomothyová 

referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství              

(elektronický podpis) 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž, Městského 

úřadu Morkovice-Slížany  a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne:     …………………...                                                   Sejmuto dne: ……………………………… 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení  

 

 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 , § 144 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení.  
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Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský 

úřad Kroměříž. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci  dle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 1  správního řádu: 

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany  

v zastoupení:  Vladyka Zdeněk, Na Honech I/5540, 760 05 Zlín  

Ing. Drábek  Michal, Cimburk  556, 768 33 Morkovice-Slížany 

Ing. Drábková Petra, Cimburk  556, 768 33 Morkovice-Slížany 

Foltýn Martin, Cimburk  606, 768 33 Morkovice-Slížany 

Foltýn Vítězslav, Cimburk  606, 768 33 Morkovice-Slížany 

Foltýnová Květoslava, Cimburk  606, 768 33 Morkovice-Slížany 

Hanačík Zdeněk, Cimburk  229, 768 33 Morkovice-Slížany 

Ing. Hanačíková Jiřina, Cimburk  229, 768 33 Morkovice-Slížany 

Hrudka Marek, Cimburk  229, 768 33 Morkovice-Slížany 

Hrudková Lenka, Cimburk  229, 768 33 Morkovice-Slížany 

GasNet s.r.o. zastoupený GasNet Služby s.r.o.,  Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

 

Účastníci  dle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 2  správního řádu:  

kterým se   dle § 25 odst. 1 a 2,  v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:  

• vlastník  sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 

přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 

břemenu,  může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

sousední pozemky stavby parc. č.: 434, 436, 437, 438, 451, 453, 454, 460, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 

471, 472/1, 472/2, 233/9, 531, 532, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 564, 563, 566, 567, 329/10, 329/8, 317, 

323/1, 322, 325, 330, 332, 334, 339/2, 337, 338, 340, 343, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 359, 361, 363, 365, 

367, 369, 373, 375, 377, 379, 402, 400, 404, 405, 409 k.ú.  Morkovice. 

 

Dotčené orgány: 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 

767 28  Kroměříž 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84,662 10 Brno 

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž  

Městský úřadu Morkovice-Slížany,  silničně správní úřad, Nám. 900, 768 33 Morkovice-Slížany 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř.  600, 760 01 Zlín 

 

Ve smyslu ustanovení  § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému  úřadu  se 

žádostí o vyvěšení:  Městskému úřadu Morkovice-Slížany,  nám. 900, 768 33 Morkovice-Slížany  
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