
 

 

 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veřejná vyhláška 

 

OZNÁMENÍ 

o zahájení společného řízení  

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku  5001, Zlín 761 23, IČ: 70934860, to zastoupeno na základě 

plné moci společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 27738809  podalo dne 16.4. 2021 

žádost o   společné  územní a stavební řízení  na stavbu nazvanou:             

                                

Silnice II/428, III/43346: 

Morkovice, Křižovatka 

 

Stavební objekty: 

SO 020 Příprava území 

SO 101 Rekonstrukce Křižovatky 

SO 134.1 Chodníky 

SO 134.2 Sjezdy  

SO 301 Úprava Kanalizace 

SO 460 Přeložka sdělovacího vedení 

 
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.: 654/6 (jiná plocha, ostatní plocha ), 654/34 (silnice, ostatní plocha), 

654/35 (silnice, ostatní plocha), 654/36 (silnice, ostatní plocha), 654/37 (silnice, ostatní plocha),  654/38 

(silnice, ostatní plocha), 654/143 (jiná plocha, ostatní plocha ),  697 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 

725/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 725/2 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 725/3 (ostatní 

komunikace, ostatní plocha), 777/4 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 777/8 (ostatní komunikace, ostatní 

plocha), 923 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 928/2 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 932 (ostatní 

komunikace, ostatní plocha), 938/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 939/1 (silnice, ostatní plocha), 

939/16 (silnice, ostatní plocha), 939/17 (silnice, ostatní plocha) k.ú. Morkovice.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

 

Popis stavby: 

Předmětem stavby je přestavba křižovatky silnic II/428  (směr Pornice) a III/43346 (směr Litenčice).  

SO 020 – Příprava území  

Stavební objekt zahrnuje přípravné práce před započetím výstavby. V rámci objektu bude odstraněn 

humózní horizont na plochách zeleně. Součástí objektu je také odstranění stromu v prostoru dělícího 

ostrůvku a smýcení křovin podél chodníku.  

SO 101 – Rekonstrukce křižovatky  

Jedná se změnu celkové koncepce řešení dané křižovatky z vidlicové na stykovou. Nároží křižovatky je 

navrženo ze složených kružnicových oblouků. Návrh je ověřen vlečnými křivkami pro průjezd návěsové 

 
Oprávněná 

úřední osoba Martina  Pomothyová                         

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

datum  30. července 2021 

odbor  Občansko-správních agend,  oddělení dopravy  

a silničního  hospodářství (573 321 383) 

č. j.  MěUKM 064542/2021 
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soupravy. Šířka komunikací vychází ze stávajícího uspořádání. Stavební objekt zahrnuje na silnici II. i III. 

třídy ve velké míře pouze odfrézování 100 mm stávající vozovky a její následné nahrazení. Na silnici II/428 

je dále navržena sanace pravého okraje vozovky v km 0,000 – 0,030. V místě stávajícího zeleného ostrůvku 

je navržena celá nová konstrukce vozovky. Povrchová voda je za pomoci podélného a příčného 

jednostranného 2,5 % sklonu krytu vozovky odvedena do uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající 

jednotné kanalizace. Celkově dojde k zrušení osmi uličních vpustí a osazení deseti nových. Komunikace je 

lemována obrubami o výšce 120 mm. V místech vjezdů k nemovitostem a v místech pro přecházení je 

navržena snížená obruba o výšce 20 mm. 

SO 134.1 – Chodníky 

Řeší úpravu stávajícího chodníku a návrh nového chodníku. Chodník v šíři 1,6 m je veden podél silnice 

III/43346, od ní je oddělen pásem zeleně. Souběžně s obslužnou komunikací (sjezdem) je navržen chodník 

šířky 2 m, který je ohraničen reliéfní dlažbou. Vodící linie chodníku je zabezpečena chodníkovou obrubou 

výšky 60 mm. V místě vstupu do vozovky je navržen varovný pás. Odvedení povrchové vody z chodníku je 

řešeno podélným a příčným sklonem, který zajišťuje svedení vody do pásové vpusti, jež je navržena po celé 

délce dlážděné komunikace, ta je napojena na jednotnou kanalizaci. V místech přecházení jsou  navrženy 

varovné a signální pásy. 

SO 134.2 Sjezdy  

Jedná se o úpravu  stávajících sjezdů a návrh samostatného  sjezdu ve formě komunikace v šířce 3,0 m, 

který slouží  k zajištění přístupu nemovitosti č.p. 262 mimo  prostor křižovatky. Podél komunikace je osazena  

pásová vpusť, do které jsou vyspádovány stávající sjezdy. Kryt  sjezdů je z betonové dlažby do stěrkového 

lože , celková tloušťka konstrukce je 250 mm - 270 mm. 

SO 301 – Úprava kanalizace  

Úprava kanalizace, řeší jednak výškovou úpravu zhlaví stávajících šachet s výměnou mříží za plné 

kanalizační poklopy a dále nutné přeložky stávající kanalizace a šachet mimo kolizní místa s navrhovaným 

řešením křižovatky. Bude provedeno přeložení kanalizace z železobetonových TZH trub DN400 v celkové 

délce 26, 00 m vč. přeložení kanalizační šachty ŠD1 mimo chodník do nepojížděné zatravněné plochy 

křižovatky. Do přeložky kanalizační stoky budou napojeny kanalizační přípojky DN150 od nových 

odvodňovacích prvků křižovatky (pásová vpusť a UV). Přeložka bude napojena na jedné straně na stávající 

šachtu Šst.1, a to na stávající potrubí vstupující  do  dna  kanalizační  šachty , na druhé straně bude potrubí 

přeložky napojeno na volné potrubí  stávající kanalizace DN400 v místě  silniční křižovatky.  

SO 460 – Přeložení sdělovacího vedení  

Přeložka je navržena  v místě křižovatky silnice II/428 a III/43346 v Morkovicích. Uprostřed budoucí 

křižovatky se nachází lom na stávající kabelové trase CETIN. Trasa přeložky  je navržena kolmo na silnici 

II/428 a dále ve stávajícím chodníku v ul.  Komenského. Přeložka bude řešena  novými kabely a 

optotrubkami v dl. 39 m.  

 

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. 
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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. 

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: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku  5001, Zlín 761 23 

zastoupeno  Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno  

Město Morkovice –Slížany , Náměstí 900, 768 33  Morkovice 

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, 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:  
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• 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. 715/1, 717, 719/1, 719/2, 722/1, 724, 725/1, 726, 766, 777/7, 925, 928/1, 929/1, 929/2, 929/3, 934, 

936/1, 937, 938/2, 938/3, 938/4, 941/5, 1065, 1066, 1077, 1079, 1080/1, 1080/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 

1084/1, 1084/2, 1084/3 k.ú. Morkovice. 

 

Dotčené orgány: 

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

767 28  Kroměříž 

Městský úřad Morkovice, stavební úřad Náměstí 900, 768 33  Morkovice 

Městský úřad Morkovice, odbor životního prostředí, Náměstí 900, 768 33  Morkovice 

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

Městský úřad Kroměříž, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž   

Krajský úřad Zlínského kraje , oddělení dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše bati 21, 761 90 Zlín 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení  ochrany  územních zájmů,  Svatoplukova  

2687/84, 662 10 Brno  

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450/9a, 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 : Městský úřad Morkovice- Slížany 
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