
 

 

 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veřejná vyhláška 

 

OZNÁMENÍ 

o zahájení společného řízení  

 

Obec Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně, IČ 00287393  zastoupená Vladykou Zdeňkem, Na 

Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČ: 76532232 podala dne 24.5.2022 žádost o   společné  územní a stavební 

řízení  na stavbu nazvanou:             

                                

„Chodník pro pěší a zpevněné plochy u silnice II/436, III/43211 Kyselovice“  

 

na objekt: 

SO101 - Oprava silnice II/436, III/43211 

SO102 - Oprava místní komunikace 

SO103 - Chodník pro pěší 

SO 104 - Parkoviště 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích: 

-  parc.č. st.: 109/2, 115, 120/1, 120/2, 123, 147, 167/1, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197/1, 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 218  k.ú. Kyselovice 

- parc.č.: 66/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/5, 115/7, 115/8, 161, 163/2, 225, 242/2, 247/2, 275/10, 275/12,  

830/40, 830/46, 830/47, 830/48, 834, 835, 842, 917/1, 917/2, 2031/1, 2031/2, 2031/3, 2031/4, 2031/5, 

2031/7, 2050, 2049, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2047/12, 2047/14, 2047/16, 2047/19, 2047/21, 2048/2, 2059, 

2174, 2182, 2187, 2209   k.ú. Kyselovice.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

 

Popis stavby: 

Předmětná stavba řeší nový chodník pro pěší, nové sjezdy k nemovitostem, nové zpevněné plochy, 

parkoviště a opravu místní komunikace. Součástí projektu je stavba autobusových zastávek.  

SO 101 - OPRAVA SILNICE II/436, III/43211 

Oprava silnic II. a III. třídy bude spočívat v novém napojení místních a účelových komunikací. Napojení bude 

koncipováno přes novou obrusnou vrstvu tl. 50mm, ve styku zařezanou a zalitou bitumenovou zálivkou nebo 

přes nově položenou betonovou předlažbu BP 25/10. U nového dopravního terminálu bude na silnici 

III/43211 upraven směrový oblouk R=7 m. 

SO 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Trasa “B“ Oprava komunikace o  délce 22,66 m  spočívá v nové konstrukci se sanací zemní pláně. 

Komunikace bude provedena v krytu ze žulové kostky a je řešena v šířce 4,0 m. Je vedená jako 

jednopruhová obousměrná s možnosti napojení na nové kolmé parkovací stání. Komunikace bude 

ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 100 mm. V místech parkovišť bude položen nájezdový 

obrubník s převýšením 20 mm. Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, 
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aby byl dodržen příčný a podélný sklon. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným 

sklonem do stávajících uličních vpustí umístěných na vozovce.  

Trasa „C“ Místní komunikace o délce 108,52 m bude provedena v dopravním režimu, jako jednopruhová 

obousměrná, mimo úsek při napojení na silnici III/43211. Toto napojení, až do staničení km 0,018 00 m, 

bude provedené v šíři 5,50m – dvoupruhová obousměrná komunikace. Oprava místní komunikace bude 

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

navržená 4,50 m a pro vyhnutí protijedoucích vozidel budou sloužit zpevněné plochy a sjezdy k 

nemovitostem. Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 100 mm. V místech sjezdů 

bude položen nájezdový obrubník s převýšením 20 mm. Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, 

přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný a podélný sklon. Odvodnění komunikace bude 

provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. Odtud se voda pomocí kanalizačních 

přípojek PVC DN 150 odvodní do stávající dešťové kanalizace. Zemní pláň se odvodní drenáží DN 100, 

která bude napojená do nových uliční vpustí. 

Trasa „D“ zahrnuje malý dopravní terminál a opravu místní komunikace  v délce 107,93m  naproti kostela 

Svatých andělů strážných. Místní komunikace bude provedena v dopravním režimu, jako jednosměrná, 

zaokruhovaná v základní šířce 6,0 m. Součástí komunikace budou dva  za sebou jdoucí zastávkové pruhy v 

délkách 12,0 m a 13,0 m. Oprava komunikace bude spočívat v provedení kompletní konstrukce v krytu ze 

žulové kostky velké, vč. sanace zemní pláně. Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem s 

převýšením 100 mm. V místech sjezdů bude položen nájezdový obrubník s převýšením 20 mm. Niveleta 

komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný a podélný sklon. 

Na silnici III/43211, bude místní komunikace napojena směrovými oblouky o velikosti R=5,50m, R=7,10m, 

R=6,0m, R=10,0m a ve styku bude položen zapuštěný betonový obrubník, který bude tvořit ohraničení mezi 

asfaltem a žulovou kostkou. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem do 

nových uličních vpustí. Odtud se voda pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodní do stávající 

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

Dopravní terminál je řešen formou zastávkového pruhu, který je součástí jednosměrné komunikace. Bude 

řešen v krytu ze žulové kostky. Od komunikace bude zastávkový pruh oddělen dvouřádkem z bílé žulové 

kostky. Šířka zastávkového pruhu je navržená 3,0m a nástupní plocha bude mít min. šířku 2,0 m a délku 

12,0 m a 13,0 m. Nástupní hrana zastávek je navržená s převýšením 160 mm a bude provedena z betonové 

dlažby šedé barvy v příčném sklonu 2%. V nástupní ploše zastávek je navržen signální pás z reliéfní dlažby, 

šířky 0,8m, který bude odsazen 0,8m od nového označníku zastávek IJ4b. Reliéfní pás šířky 800 mm je 

doražen k 300 mm širokému kontrastnímu pásu z betonové dlažby červené barvy. Povrch plochy do 

vzdálenosti nejméně 250 mm od varovného pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné 

vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu vizuálně kontrastní. Ze strany terénních úprav se plocha ohraničí 

betonovou obrubou převýšenou 60 mm nad niveletu chodníku. Odvodnění nástupiště, bude provedeno 

podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí umístěných na komunikaci. 

 

SO 103 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ  

Chodníky jsou navržené jako bezbariérové se systémem míst pro přecházení a souvisejících napojení na 

stávající chodníky. Navržené chodníky jsou projektovány v šířkách 1,50m, 1,65m, 1,80m a 2,0m. Bude 

proveden z betonové dlažby šedé barvy v příčném sklonu 2%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany 

komunikace silničním obrubníkem s převýšením 100 mm vč. betonové předlažby BP 20/10. Ze strany 

terénních úprav je navržen betonový obrubník s nášlapem 60mm - vodící linie nepřerušovaná. V místech 

kde je odvod vody z chodníku na terén je navržen betonový obrubník zapuštěný. V místech určených pro 

vstup na vozovku je navržen snížený, nájezdový obrubník s převýšením 20 mm, u kterého se osadí varovný 

pás z reliéfní červené dlažby o šířce 400 mm. V místě většího svahu se osadí betonová palisáda, která bude 

mít převýšení 400mm a hloubka ukotvení je min. 600mm. Na zadní straně opatřena nopovou fólií. Podélný 

sklon chodníku je přímo úměrný s podélným sklonem stávající komunikace, u které je chodník umístěn a 

nepřesáhne 8,33%. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající 

komunikaci odkud voda odteče do nových a stávajících uličních vpustí.. 

Místa pro přecházení budou provedeny v šířkách 3,0 m a jejich délka nepřesáhne 7,0 m. V trase místa pro 

přecházení se osadí zapuštěná nájezdová obruba - nášlap 20 mm. U nájezdové obruby navržen varovný 

pás šířky 400 mm z reliéfní dlažby červené barvy až do převýšení 70 mm. Od varovného pásu je ve 

vzdálenosti 300 mm položen signální pás šířky 800 mm.  
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Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby šedé barvy. Navržená šířka je min. 4,0m a příčný sklon sjezdů 

bude 2%. U napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (musí zůstat průchozí profil ve 2% 

spádu, šířky min 90cm). U sjezdů, které jsou níž, než stávající komunikace bude řešeno snížení celého 

sjezdu v náběhových klínech dl. 1,0m nebo bude příčný sklon otočen s tím, že délka 90cm v 2% spádu bude 

zachována. U sjezdů, které přesáhnou délku 8,0m (stávající stav), bude navržena vodící linie z drážkové 

dlažby šedé barvy umístěná před hranou šířky chodníku. Sjezdy budou od komunikace odděleny 

nájezdovým obrubníkem s převýšením 20mm betonové předlažby. U komunikace bude v šířce sjezdu 

položena reliéfní dlažba (varovný pás - červená barva) š. 400mm, až do převýšení obruby 70mm.  

SO 104 – PARKOVIŠTĚ  

V projektu je navrženo jedno parkovací místo, jeden parkovací pruh a tři odstavné plochy. Všechny jsou 

řešeny ze vsakovací dlažby, aby dešťová voda byla odvodněna vsakem v místě dopadu srážek. 

Vybudováním parkovacích stání, obec dosáhne centrální kumulace odstavených vozidel a předejde k 

neřízenému parkování po celé ploše obce. 

Parkoviště naproti č. p. 214 bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel při kulturních a společenských 

akcí. Je napojeno na asfaltobetonovou komunikaci ( trasa A)  v šířce 6,0m, délce 64,14m. Parkovací stání 

provedeno s krytem ze vsakovací dlažby , parkovací stání pro imobilní osoby z klasické betonové dlažby. 

Plocha bude ohraničena  silničním obrubníkem s převýšení 100m. 

Parkovací stání kolmé, počet stání 13, vč. včetně jednoho pro imobilní osoby.   Základní stání je 2,50m x 

5,0m (krajní 2,75m x 5,0m)  pro imobilní osoby je 3,50m x 5,0m.  

Odstavná plocha u RD č. p. 26, č. p. 138 bude sloužit pro rezidenty v blízkých rodinných domech je 

napojena na komunikaci v šířce 4,0m ( trasa B). Odstavné stání provedeno ze vsakovací dlažby, je navrženo 

jako  stání kolmé v  počtu 5 míst. Velikost stání  2,50m x 4,50m (krajní 2,75m x 4,50m) - ohraničení bude 

provedeno silničním obrubníkem s převýšením 100mm. 

Odstavná plocha u RD č. p. 160 Bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel při sportovních akcí je 

přístupná ze stávající komunikace. Odstavná plocha  o 11 stáních s povrchem z betonové vsakovací dlažby  

odstavné stání kolmé, rozměr jednoho  stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) - ohraničení bude 

provedeno silničním obrubníkem s převýšení 100mm. 

Parkovací pruh ( u RD č.p. 104-163) bude sloužit pro rezidenty z blízkých rodinných domů. Parkovací pruhu  

57,0m x 2,0m s krytem ze  vsakovací dlažby je  ohraničený silničním obrubníkem s převýšení 100mm Přes 

parkovací pruh jsou napojeny dva sjezdy a jeden vstup. 

Odstavná plocha u č. p. 140 bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel při kulturních a společenských 

akcí. Na asfaltobetonovou příjezdovou komunikace širokou 6,0m je připojeno 10 kolmých stání  2,50m x 

5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) a  odstavný pruh dl. 17,85m a šířky 2,0m. Plocha je lemována silničním 

obrubníkem převýšeným o 100mm.  

 

 

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. 
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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,  Obecního 

úřadu  Kyselovice 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: 

Obec Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně 

zastoupená Vladykou Zdeňkem, Na Honech I/5540, 760 05 Zlín  

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001,  760 01 Zlín 

Bc. Vymětalová Miroslava, Kyselovice 225, 76811 Kyselovice 

Tkadlecová Emilie, Kyselovice 183, 76811 Kyselovice 

Gardavský Zbyněk, Kyselovice 177, 76811 Kyselovice 

Stískal Radek, Kyselovice 176, 76811 Kyselovice 

Hudečkově Lenka, Kyselovice 175,76811 Kyselovice 

Ing. Vlček Stanislav, Břest 313, 76823 Břest 

Blaha Petr, Kyselovice 173, 76811 Kyselovice 

Vrána Oldřich, Kyselovice 91, 76811 Kyselovice 

Zahradníková Jitka, Kyselovice 170, 76811 Kyselovice 

Kulhan Marek, Kyselovice 169,76811 Kyselovice 

Otáhal Martin , Kyselovice  88, 76811 Kyselovice 

Vinklárek Antonin, Kyselovice  104,76811 Kyselovice 
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Vinklárková Marcela, Kyselovice  104,76811 Kyselovice 

Harašta Stanislav, Zborovská 747,  28002 Kolín   

Herger Lukáš, Kyselovice 167, 768 11 Kyselovice 

Ing. Hergerová Jindřiška,  Kyselovice 167, 768 11 Kyselovice 

Goldová Edita, Kyselovice 166, 768 11 Kyselovice 

Bartík Adam , Kyselovice 120, 76811 Kyselovice 

Vágnerová Ivana,  Kyselovice 164, 768 11 Kyselovice 

Olšanská Jana, Kyselovice 23, 768 11 Kyselovice 

Čecháková Lenka, Kyselovice 96, 768 11 Kyselovice 

Jemelková Alena, Kyselovice 186, 768 11 Kyselovice¨ 

Otáhal Pavel, Kyselovice 95,768 11 Kyselovice 

Radová Anna, Spáčilova 3036/9,767 01 Kroměříž 

Pokoracký Radek, Kyselovice 26,768 11 Kyselovice 

Pokoracká Miroslava, Kyselovice 26,768 11 Kyselovice 

Kalousek Jaroslav, Kyselovice 187,768 11 Kyselovice 

Kalouskové Marie, Kyselovice 187,768 11 Kyselovice 

Jandová Šárka, Jánského 557/13, Povel, 779 00 Olomouc 

Mokráň Daniel, Jánského 557/13, Povel, 779 00 Olomouc 

Krejčovičová Michaela, Nádražní 709, 768 11 Kyselovice 

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

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

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

EG.D a.s., Lidická  1873/36, 602 00 Brno  

InterneXt, Palackého 166, 755 01 Vsetín 

 

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. st.: 207, 141/2,144, 141/1, 140/1, 121/2, 121/1,294/2, 188, 124, 127, 128, 

129, 131, 134, 135, 163, 133, 148/1, 209, 56, 257, 149, 182, 178, 179, 61/2, 61/1, 177,66/1, 67, 68, 69, 136, 

70, 71/1, 71/2, 72, 76,77, 80, 81/1, 84, 85, 87, 88/1, 91,92, 94, 95, 158, 99, 102, 103/2, 103/1, 159, 171, 104, 

176, 105, 29, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 291,89, 317, 240, 270,  219, 208, 109/3, 109/1, 110/1, 110/2, 

111, 112, 113/1, 113/3, 116, 117, 279, 290   k.ú. Kyselovice 

-sousední pozemky stavby parc. č: 830/1, 170/5, 163/1, 162/9, 162/7, 162/6, 162/4, 226, 2047/6, 122/1, 

122/2, 133/1, 2196/2, 2196/1, 920, 64, 217/5, 2181, 2047/4, 86, 111/1, 110, 109, 107/2, 107/1, 106/2, 106/1, 

105, 104, 103, 250/2, 249/1, 248, 247/1, 246, 245, 244,115/9, 234, 235, 2179, 919   k.ú. Kyselovice 

 

Dotčené orgány: 

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

767 28  Kroměříž 

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

Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84,662 10 Brno 

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

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

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

Obecní úřad Kyselovice, silničně správní úřad,  Kyselovice 189, 768 11 Chropyně 

 

 

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

žádostí o vyvěšení : Obecního úřadu  Kyselovice  
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