
 

 

 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Veřejná vyhláška 

 

Oznámení o zahájení řízení  

 

Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž, IČ:00488909 zastoupenou společností B&F stavdis s.r.o., 

Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž IČ: 07921721  podala dne  8.12.2021 žádost o vydání stavebního 

povolení na stavbu nazvanou:             

 

“Rekonstrukce místní komunikace v ul. Soudní“ 

 

 

(dále jen “stavba“)  na pozemku parc. č. 2, 166, 168, 170, 180, 185,  202, 204, 206, 212, 218, 220, 1005, 

1483, 1484 k.ú. Skaštice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Popis stavby: 

Jedná se o rekonstrukci komunikace stávající vozovky, nedochází ke změně její trasy ani výškového řešení. 

Celková délka upravovaného úseku vozovky činí 249,81 m. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou 

komunikaci  kategorie MO2k 6/6/30 v šířce 5,5 m mezi obrubami. Na komunikaci jsou navrženy dva 

zpomalovací prahy s převýšením  80 mm v délce  3 m s rampovým napojením na komunikaci v délce 1 m. 

Konstrukce  komunikace je navržena s krytem  z asfaltobetonu tl. 40 mm o celkové tloušťce konstrukce 460 

mm. V místě vyvýšených zpomalovacích prahů je povrch řešen ze zámkové dlažby  do podkladního betonu. 

Komunikace je lemována  obrubou s převýšením 100 mm . Šířka vjezdů zůstává stávající. V místě vjezdů 

obruba sklopená nejméně v šíři  4 m s převýšením  20 mm. Odvodnění komunikace je přípojkami do 

stávajících a nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající kanalizace. 

Podkladní vrstvy tělesa jsou odvodněny jednostranným nebo oboustranným trativodem z drenážních trubek. 

 

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 § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o 

povolení stavby, 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení 

 

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

 

 

 

 

 
Oprávněná 

úřední osoba Martina  Pomothyová                         

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

datum  23. června 2022 

odbor  Občansko-správních agend,  oddělení dopravy  

a silničního  hospodářství (573 321 383) 

č. j.  MěUKM 056579/2022 

spis.zn. MěUKM 104439/2021/09/PO 
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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 a v neúřední dny po telefonické dohodě. 

2 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.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat 

námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 

podle zvláštního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 

uvedených ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v 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. 

3. 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 úředního razítka 

 

Martina Pomothyová 

referent oddělení dopravy a silničního hospodářství              

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

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

úřadu Skaštice 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  řízení podle § 109 písm. a) až d)  stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:  

Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž  

zastoupena B&F stavdis s.r.o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž  

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

Jaroš Leo, Skaštice  88,76701 Skaštice 

Košuta Jaroslav, Skaštice 93, 76701 Skaštice 

Štábl Zdeněk, Skaštice 128,76701 Skaštice 

Zlámal Martin, Sportovní 119, 664 43 Želešice 

Ing.arch.  Zlámal Tomáš , Vídeňská 849/13, Štýřice, 639 00 Brno 
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Vymětal Radim, Skaštice 135, 767 01 Skaštice 

Ing. Vymětalová Kamila, Skaštice 110, 767 01 Skaštice 

Brada Přemysl, Skaštice 124, 767 01 Skaštice 

Čejková Alena, Souběžná 89/15, Židenice, 636 00 Brno 

Krč Jan, Skaštice 131, 76701 Skaštice 

Krčová Hana, Skaštice 131, 76701 Skaštice 

Zůvala Eduard, Skaštice 106, 767 01 Skaštice 

Zůvalová Libuše,  Skaštice 106, 767 01 Skaštice 

Paštěka Marek, Skaštice 126, 767 01 Skaštice 

 

Účastníci  řízení podle § 109 písm. e) a f)  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  vlastníku  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. : 1485, 435, 434, 433, 432,  430/1, 199/3, 199/2, 195, 192, 189, 187, 185, 

182, 176, 174, 255, 254, 252/2, 252/3, 252/1, 246, 244, 224, 222, 218, 216214, 210, 208 k.ú. Skaštice 

 

Dotčené orgány: 

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

767 28  Kroměříž 

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

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

 

 

 

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

žádostí o vyvěšení : Obecní úřad Skaštice  
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