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Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka
Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž, IČ 013 12 774 zastoupena EXACT ING, s.r.o.,
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ 292 36 517 (dále jen „stavebník“) dne 5. září 2022 podal žádost
o vydání stavebního povolení pro stavbu:

„Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68,
HC95 a část HC16 v k.ú. Kvasice“
SO 02 Polní cesty DC68, HC95 a část HC16
(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 2631, 2633, 2714, 2915 v katastrálním území Kvasice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Popis stavby:
K ochraně před povodněmi z přívalových srážek v této lokalitě, při které je navrženo vybudování
záchytného příkopu PRI1 rozděleného do čtyř navazujících částí, zaústěného do Panenského potoka.
Součástí stavby je vybudování tří navazujících polních cest, které jsou předmětem žádosti o stavební
povolení.
Polní cesta HC16 začíná napojením na silnici III/36741 Kvasice – Sulimov, končí napojením na místní
komunikaci ul. Krajina. Část délky 92m polní cesty před napojením na místní komunikaci bude provedena
v konstrukci asfaltový beton ACO 11+50/70 tl. 40mm, spojovací postřik PS EK 0,5kg/m 2, asfaltový beton
ACP 16+50/70 tl. 70mm, infiltrační postřik PS IK 1,0 kg/m 2, štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 250mm, v kategorii
P 4,5/30, šíře 3,50m + 2 x 0,50m s jednostranným příčným sklonem. Před napojením na místní
komunikaci bude osazen příčný žlab. Podél cesty je navržen příkop v šíři dna 0,50m, hloubky 0,30m.
V souběhu s cestou jde vodovodní řad PVC DN 225, od km 0,60806 vede pod konstrukcí cesty.
Polní cesta HC95 je napojena stykovou křižovatkou pod úhlem 90° na polní cestu HC16, kategorie
P4,5/90, délky 114,88m, s asfaltobetonovým povrchem.
Polní cesta DC68 je nově navržena, začíná napojením na HC95, kopíruje trasu svodného příkopu PRI1.
Komunikace délky 823,42m, kategorie P3/20 s dvěma výhybnami je navržena v konstrukci zatravňovací
vrstva tl. 50mm, štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. 150mm, štěrkodrť ŠDb 0/63 tl. 200mm.
Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství,
speciální stavební úřad příslušný dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
(dále jen „správní řád“), § 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“), § 15 odst. 1

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje dle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení. V řízení
dle § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upouští od ohledání na místě a ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do 25. října 2022.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, odbor občanskosprávních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa 7.30 - 12.00,
12.30 - 17.00 hodin).
Poučení:
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.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka

Pavlína P e š á k o v á
referentka odboru občansko-správních agend,
oddělení dopravy a silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž
a Obecního úřadu Kvasice.

Vyvěšeno dne :…………………………

Sejmuto dne: …………………………..

Obdrží:
Učastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 správního řádu:
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž,
Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž
zastoupena EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e), f) stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, případně ten kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Jedná se o pozemky parc. č. 2823, 2826, 2824, 2720, 2723, 2910, 2919, 2725, 2911, 2634, 2825, 2722,
2917, 2918, 2636, 2721, 2827, 2907, 2912, 2635, 932/31, 932/32, 932/39, 932/41, 938/4, 941/2, 2914,
2916 v katastrálním území Kvasice.
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

