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Váš dopis zn.:    Ředitelství silnic Zlínského 
kraje,příspěvková organizace, IČ 
70934860  
K Majáku č.p.5001  
760 01  Zlín 1 
 
V zastoupení 
 
Ing. Radek Jaroš,  
Vysoká č.p.2091  
760 01  Zlín 1  

Ze dne:  
Naše č. j.:  
Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/32606/2017/ZaplD 
Spis/ 6873/2017 

Počet 
listů/příloh: 

1/0 

Vyřizuje: Zapletalová Dana, Ing. 
Telefon: 572 525 551 
E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz 

Datum: 7. června 2017 

 
Stavební povolení 
Veřejná vyhláška 

Výroková část:  

 
    Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný  
speciální stavební  úřad dle § 40  odst. 4 písm. a) zákona č.  13/1997 Sb. o pozemních  
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1   písm. c) zákona  č. 183/2006  Sb. o  
územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“),  věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a  § 11 odst. 1   písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 
26.4.2017 žádost stavebníka Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 
70934860, K Majáku č.p.5001, 760 01  Zlín 1 v zastoupení Ing. Radkem Jarošem, Vysoká 

č.p.2091, 760 01  Zlín 1,  na vydání stavebního povolení pro stavbu  
  

„Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“. 

 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.  
 
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního 
zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání 
 

I. 

 
vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí 
některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu   
 

s t a v e b n í   p o v o l e n í   n a   s t a v b u 
 

„Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“. 

 
    Stavba  bude  provedena v k. ú. Traplice  na pozemcích parc. č.:  
    3105/125,3105/133, 719/15, 3215, 719/17, 71/1, 3105/132, 719/1, 719/18, 719/16, 3115/1 
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Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, K Majáku 
č.p.5001, 760 01  Zlín 1 
 
Stavba obsahuje: 

SILNICE III/42820: Traplice,průtah 
Objekt: SO 101 Silnice III/42820 
 
Silnice třetí třídy III/42820 se nachází ve Zlínském kraji (v okrese Uherské Hradiště), Jedná 
se o komunikaci, která začíná ve Starém Městě v křižovatce se silnicí III/4282 a končí v 
Traplicích v křižovatce se silnicí III/42823 a je vedena přes obec Jalubí. Začátek řešeného 
úseku je situován do staničení km 5,531, to je do začátku obce (vztaženo k SDZ IS 4a). 
Konec úpravy je ve vzdálenosti cca 50 m před křižovatkou se silnicí III/42822 (staničení km 
6,083) , kde se navazuje na již zrealizovaný úsek. Celková délka opravované silnice je 
584,75 m. Řešený úsek tvoří průtah obce.  
Předmětem opravy silnice ve vlastnictví Zlínského kraje je šířkové vymezení spojené s 
rozšířením na projektovanou šířku 6,00 m s rozšířením v obloucích až na 7,20 m. Vozovka 
do staničení km 5,940 je navržena v nové konstrukci. Za předpokladu neúnosné pláně je 
navržena sanace-výměna větší vrstvy podloží tl. 300mm. Je navržena vrstva ŠD 0-125 mm a 
geotextilie 500gr/m2. 
Od staničení km 5,940 je navržena obnova živičných vrstev v tl. 100 mm a nová konstrukce v 
místě rozšíření. 
Směrové řešení je dané stávajícím vedením silnice a snahou minimalizovat zásahy do 
soukromých pozemků. Směrové oblouky jsou kružnicové. Minimální oblouk je R = 1 l,00m, 
největší oblouk má poloměr R = 1000,00 m. 
Výškové řešení 
Silnice III/42820 má v řešeném úseku proměnlivý spád, který odpovídá konfiguraci terénu a 
stávajícímu stavu. Podélný profil v celé délce klesá a lze ho rozdělit na dvě části. Od začátku 
úpravy do staničení cca km 5,825 je podélný spád větší a pohybuje se v rozmezí 8,0% -
10,0%. Ve staničení km 5,825 dochází ke zlomu a dále je komunikace vedena v údolí s 
podélným spádem v rozmezí 0,5% - 5,50%. 
Podélný profil v úseku s novou konstrukcí reaguje na stávající konfiguraci terénu a na okolní 
zástavbu a je zde navrženo snížení nivelety až o 10 cm. 
Ve zbývajícím úseku kopíruje niveleta stávající stav s výškovými rozdíly do 5 cm  
Šířkové řešení 
V průtahu obce Traplice je navržena vozovka v kategorii MO 7,0/50. 
-  šířka jízdního pruhu 2,75 m 
-  šířka jízdního pásu 2x2,75 = 5,50 m 
-  vodící (odvodňovací)proužek 0,25 m 
-  šířka vozovky mezi obrubníky 6,00 m 
-  bezpečnostní odstup 0,50 m 
Šířka vozovky je lemována betonovými obrubníky ABC 2-15 s převýšením 12 cm nad 
obrusnou vrstvou. Podél obrubníků je přídlažba z betonového pásku ABK 20-25. Příčný spád 
vozovky je navržen základní střechovitý 2,50%, v místě směrových oblouků je příčný spád 
jednostranný. 
Jednostranný sklon se pohybuje od spádu 2,5% do 5,0% . Aplikování větších ( normových ) 
jednostranných spádů v místech ,kde jsou napojované místní komunikace, nelze vzhledem k 
dopadů na okolní zástavbu . Menší příčné jednostranné spády vzhledem ke směrovému 
vedení trasy a skutečnosti, že se stavba nachází v obci nevedou ke snížení bezpečnosti 
silničního provozu. 
Klopení vozovky je navrženo podél osy silnice. 
Odvodnění 
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V průjezdu obce je pláň pod novou konstrukcí (v místě rozšíření vozovky) odvodněna 
vyspádováním ke kraji, kde je navržena podélná drenáž z perforovaného PVC DN 90mm. 
Umístění drenáže je minimálně 250 mm pod přilehlou úrovní zemní pláně. Obsyp drenáže je 
z hrubého štěrku. Drenáže budou zaústěny do dešťových vpustí. Odvodnění povrchu 
vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Vody z vozovky ohraničené obrubníky 
budou stékat ke kraji vozovky a podél obrubníku stečou do sestavy dešťových vpustí. Nově 
navržené D.VP. budou prefabrikované a přípojkami z PVC DN 200 (potrubí SN 10) budou 
zaústěny do nové dešťové stoky. 
Dešťové vpusti jsou navrženy klasické se zápachovým uzávěrem Dešťové vpusti budou 
prefabrikované, dle nabídky dodavatele. Podmínkou je certifikát výrobce a prohlášení o 
shodě, mříž litinová pro uliční vpusti třídy D 400. Mříž a rám, co do konstrukčních zásad, 
zkoušení a označování musí odpovídat ČSN EN 124. Žebra mříže se vždy z bezpečnostních 
důvodů osazují v kolmém směru k ose komunikace. 
Kalový koš dle DIN 4052, tvar A, se čtyřmi řadami štěrbin, h = 600 mm. 
Potrubí kanalizačních přípojek bude uloženo v pískovém loži, obsyp a zásyp do výšky 300 
mm nad temeno potrubí bude rovněž pískový. Přípojky budou řešeny překopem, výkop nad 
pískovým ložem bude dorovnán kamenivem fr. 32 - 63mm. 
• Návrhová úroveň porušení vozovky Dl 
5.1.10. Skladba s novou konstrukcí 
Navržená skladba vozovky 
• asfaltový beton ACO 11 ČSNEN 13 108-1  50 mm 
• spojovací asf. postřik 0,5-0,7 kg/m  ̂ ČSN 73 6129 
• asfaltový beton ACP 16+ ČSN EN 13 108-1  70 mm 
• infíltrační postřik 0,8 - 1,0 kg/m  ̂ ČSN 73 6129  
• štěrkodrť ŠDA ČSN 73 6126    150 mm 
• štěrkodiť ŠDb ČSN 73 6126    150 mm 
• upravená a zhutněná zemní pláň EHFF = 45 Mpa 
CELKEM        420 mm 
 
 

II. 
Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Radkem 
Jarošem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb, č. 1301622, z 01/2016, 
ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi 
postupováno ve smyslu příslušných předpisů. 
2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba 
oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních 
právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) 
stavebního zákona.  
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí. 
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky:  
- prohlídka po zhutnění zemní pláně 
- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních  vrstev 
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dbát 
na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, 
především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany. 
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6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických 
požadavcích na výstavbu“, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky  č. 398/2009 
Sb., „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace“, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná 
ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN 
uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. 
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek                
„ Stavba povolena „, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly 
čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby. 
8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky 
pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 
22/1997 Sb. v platném znění. 
9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky                                      
a podmínky uvedené  ve vyjádřeních a stanoviscích  dotčených orgánů státní správy                         
a případně účastníků řízení, zejména:  
 
-Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 
Zlín, DI Uh. Hradiště ze dne 20.3.2017 pod čj. . KRPZ-24695-1/ČJ-2017-151106: 
Po rekonstrukci silnice III/42826 dojde v řešeném úseku (území) k zlepšeni stavebně 
technického stavu vozovky, čímž (dle praktických zkušeností) nastane větší 
pravděpodobnost nedodržováni nejvyšší dovolené rychlosti a předpokládané neukázněnosti 
řidičů. Proto další etapu úprav průtahu obce doporučujeme koncipovat tak, aby řidič byl 
pozitivně motivován k dodržováni rychlostního limitu, zvláště při vjezdu do obce, kde je 
snížení jízdní rychlosti žádoucí (např. stavebními úpravami jako jsou zúžení, střední dělicí 
ostrůvek, optická brána, šikana, změna materiálu povrchu apod. dle zásad pro bezpečné 
utváření dopravního prostoru v průtahu obce). 
Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené stavbě 
následující písemné stanovisko. 
K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k stavbě „Silnice III/42820: Traplice, 
průjezdní úsek“ nemáme námitek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení za 
předpokladu, že budou respektovány následující podmínky. 
•  Bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu) budou pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 
•  Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou 
součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm. 
•  Výšku chodníku doporučujeme konstantní i v místech sjezdů (stejnou výškovou 
úroveň - linií). 
Velehradská třída 1217 686 43 Uherské Hradiště 
Tel.: 974 678 111 Fax; 974 678 928 Email: uh.di.podatelna@pcr,cz ID DS. w6thp3w  
•  v případě, že na konci chodníku (rozhraní mezi zatravněnou plochou a chodníkem) 
nebude zvednutá obruba min. do výšky 0,08 m, bude jeho ukončení vyznačeno v souladu s 
vyhláškou č, 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
Současně v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko. 
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K předloženému návrhu trvalého dopravního značení nemáme námitek za předpokladu 
respektování následujících podmínek. 
•  Dopravní značka P 6 bude užita pouze v případě, kdy je nutno řidiči přikázat 
zastavení vozidla na místě, odkud má do křižovatky nedostatečný rozhled Tedy pouze v 
případě zhoršených rozhledových poměrů, kdy není dodržen prostor rozhledového 
trojúhelníku dle příslušné ČSN. 
•  Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a 
provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní 
značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, IP 133 
...). 
 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
pod čj. KHSZL 04474/2017ze dne 14.3.2017: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný 
orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst, 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 
§ 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona) a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 
shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila 
projektovou dokumentaci stavby „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek" pro stavební 
povoleni. 
Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve 
Zlíně toto závazné stanovisko: 
S projektovou dokumentací stavby „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek" umístěné na 
pozemcích v k.ú. Traplice pro stavební povolení se souhlasí. 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na 
splnění této podmínky: 
• V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, 
aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračováni 
hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebních činností 
stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B) nařízeni vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zněni pozdějších předpisů. 
Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a 
technickým vybavením zkrácen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavební práce budou 
používána pouze zařízeni a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
Odůvodnění: 
Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala fyzická osoba podnikající Ing. Radek 
Jaroš, IČ: 72318473, se sídlem č.p. 347, Lípa. Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11, 
datum zpracování: 01.2017. 
Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace a úpravy dalších 
zpevněných ploch - místních komunikací, sjezdů k nemovitostem a výstavbu chodníku. 
Členění stavby: 
80 101 Silnice 1(1/42820 30 102 Chodník SO 103 Napojení MK a sjezdy 80 301 Jednotná 
kanalizace 80 401 Přeložka sloupu 
Celková délka upravované silnice III/42820 je 584,75 m. Řešený úsek tvoří průtah obce. 
Navržená šířka vozovky je 6,00-7,20 m. Vozovka do staničení km 5,940 je navržena v nové 
konstrukci. Povrchová vrstva je navržena z asfaltobetonu. V rámci rekonstrukce silnice dojde 
k úpravám křižovatek s místními komunikacemi. 
V  rámci stavby dojde k výstavbě nového chodníku v celkové délce 517 m, šířky 1,15-1,50 m. 
Povrchová vrstva je ze zámkové dlažby. 
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Jak z předložené projektové dokumentace vyplývá, stavebními úpravami komunikace 
nedojde ke zvýšení hlučnosti. Hluk z dopravy bude maximálně na stejné úrovni jako je před 
úpravou, ale předpokládá se, že bude po úpravě nižší, neboť úpravou se zvýší kvalita 
vozovky v daném úseku. Rekonstrukce bude provedena ve stávajícím směrovém a 
výškovém vedení silnice (drobné šířkové úpravy). 
 
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště, odboru  životního prostředí pod 
č.j.: MUUH-SŽP/l536fi/2017/Bu ze dne 29.3.2017: 
1.  Vodoprávní úřad 
Jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 3b., o vodách a o změé 
některých zákonů (vodní zákon), ve zněni pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému 
záměru podle § 104 odst. 9 téhož zákona toto závazné stanovisko: 
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předmětným záměrem 
souhlasí. 
Odůvodnění; 
Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních 
předpisů a dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem 
a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít 
za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto k záměru vydal souhlas. 
Sdělení: 
Vodoprávní úřad současné sděluje, že stavba jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu je 
vodním dílem dle § 55 vodního zákona - příslušným stavebním úřadem k těmto vodním 
dílům je náš vodoprávní úřad. Oprávněná úřední osoba: Mgr. Eva Schneiderová, tel.:572 
525 857, e-mail; eva.schneiderova@mesto-uh.cz 
2.  Orgán ochrany přírody a krajiny 
vydává vyjádření na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon OPK”); 
Jelikož se v místě a okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce 
provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
pří stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, 
které výše uvedené práce budou provádět. 
Pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je toto možné pouze ve 
výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešeni a to po vyhodnocení estetického a funkčního  
významu dřevin Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody v případě, že kácení 
dřevin povolí, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že 
káceni dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu což Je obecně v 
rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku. 
Odůvodnění: 
Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny rostoucí mimo les je nutno stavební práce v jejich 
blízkosti provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničení viz § 7 zákona OPK. Kácení 
je nutno provádět v souladu s ust. § 8 zákona OPK a vyhláškou č. 189/2013 Sb.. o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.:572625842, e-mail: 
helena.havrankova@mesto-uh.cz 
3.  Ochrana zemědělského půdního fondu 
vydává vyjádření na základě zákona č, 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů; 
Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v 
působnosti městského úřadu, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, nejsou 
předmětným záměrem dotčeny. 
Oprávněná úřední osoba: Jana Pavelová, tel.: 572 525 861, e-mail: jana.paveiova@mesto-
uh.cz 
4.  Odpadové hospodářství 
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jako příslušný dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zák. 
č.185/2001 Sb,, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 79 odst. 4) písm. b); 
K výše uvedené projektové dokumentaci stavby vydává podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož 
zákona souhlasné vyjádření. 
Odůvodnění: 
Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá 
vznik odpadů skupiny 17 a 15. Tyto odpady budou předány do zařízení, které je k nakládání 
s těmito odpady určeno ve smyslu ust, § 12 odst. 2 zák. Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, a má k nakládáni s těmito 
odpady oprávnění. 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: 
roman.simecek@mesto-uh.cz 
5.  Silniční správní úřad 
vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve 
věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost 
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst, 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s 
předloženou dokumentací stavby za předpokladu splnění následujících podmínek; 
V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací a před uzavírkou silničního 
provozu na silnici III/42820 je nutné zažádat u našeho odboru o příslušné povolení k úplné 
uzavírce silnice, k vedení objízdné trasy a o stanovení přechodného dopravního značeni. K 
žádostem bude doložena situace stavby s návrhem přechodného dopravního značení a s 
návrhem objízdné trasy, vyjádření vlastníka komunikace, která bude uzavřena a po které 
bude vedena objížďka, vyjádření Dl-Policie ČR, Uherské Hradiště, vyjádření obcí, na jejímž 
území je prováděna uzavírka a nařízena objížďka, vyjádření dopravce v linkové dopravě, 
který v uzavřeném úseku provozuje linkovou dopravu. Tiskopisy žádostí včetně 
požadovaných příloh jsou k dispozici na webu www.mesto- uh.cz. 
Dobu trvání úplné uzavírky silnice požadujeme dle možnosti minimalizovat. Uzavírku 
komunikace doporučujeme provádět po etapách, aby byl minimalizován rozsah uzavřeného 
úseku. 
Při provádění úplné uzavírky je nutné zajistit bezpečný přístup k nemovitostem v úseku 
dotčeném uzavírkou a zajistit svoz komunálního odpadu. 
Součástí projektu je i návrh nového dopravního značení. Toto je možné instalovat pouze na 
základě stanoveni dopravního značení, o které je nutné zažádat v předstihu u našeho 
odboru. K žádosti bude doložena situace s návrhem nově navrženého dopravního značení a 
vyjádření Dl - Policie ČR. 
Po dobu provádění stavebních prací je nutné příjezdové komunikace na stavbu udržovat v 
čistotě, na těchto komunikacích nesmí být skladován žádný stavební či výkopový materiál. 
Stavební povolení na stavbu 80 101, 102, 103 bude vydávat náš odbor jako příslušný 
speciální stavební úřad. Projektová dokumentace zpracovaná oprávněným projektantem v 
oboru dopravních 
staveb musí obsahem a rozsahem odpovídat vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail: 
Josef.hanacek@mesto-uh.c2 
 
 
- Hasičský záchranný sbor Zl. kraje, ze dne 27.2.2017 pod čj. HSZL- 1533 -2/UH-20I7: 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o P0“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.02.2017 a ktéto 
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
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ustanovení § 149 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
-Závazné stanovisko: Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor ochrany 
územních zájmů  Tychonova 1, Praha ze dne 23.3.2017 pod čj. 73131/2017-
8201-OÚZ-BR: 
Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č.222/1999 So. o zajišťováni obrany České republiky v platných zněních a v 
souladu s rezortními předpisy na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko. 
Břeclav. Hodonín, Kroměříž, Prostějov. Třebíč, Uherské Hradiště. Vyškov. Zlín, Znojmo a 
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín. Olomouc. Opava. Ostrava, Přerov, 
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 
Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany 
územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 
zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních 
zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 
obrany Ing. Darina Dostálová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku 
MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánováni a stavebního řádu 
v platném zněni, 
vydává závazné stanovisko: 
Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva  obrany  vymezenými dle o 175 zákona 
č.183/2006 Sb. V řešené lokalitě rekonstrukce silníce III/05018, Zlechov, průtah, 
neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva 
obrany. 
Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci. 
Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, 
nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce 
nebo rozsahu stavby. 
v další korespondenci, týkající se výše uvedené věci. uvádějte odkaz na Sp.zn.: 73267/2017-
820k OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 760, fax. 973 445 060 
 
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště ze dne 10.3.2017 pod čj. 511/54/2017 
- Česká telekomunikační infrastruktura, Praha ze dne 23.2.2017 pod čj. 543927/17, ze dne 
7.4.2017 pod čj. POS/UH/26/2017 
- Gridservice, s.r.o. Brno, ze dne 13.3.2017 pod čj. 5001462995 
- E.on, Servisní, s.r.o., České Budějovice ze dne 20.3.2017 pod čj. L4570-16170486, ze dne 
13.3.2017 pod čj. M40715-16165770 
- Sdružení obcí pro vstavbu skupinového vodovodu „Babicko“ ze dne 3.3.2017 pod čj. 
933/03/2017/To 
- Ředitelství silnic Zl. Kraje, p.o.Zlín ze dne 25.4.2017 pod čj. ŘSZK ZL 01521/2017-524 
- Obec Traplice ze dne 1.3.2017 pod čj. 133/2017 
Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k  pozemkům, 
nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu. 
10.Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být  odstraněny na náklady investora. Trasy 
přepravovaného materiálu nutno předem projednat s  vlastníky komunikací a pozemků. Po 
ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního  stavu. Majitelé 
sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni 
ani kráceni. 
11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z  výstavby budou 
přednostně využívány  nebo nabízeny  k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím 
zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu 
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se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci 
nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů. 
12. Stavba bude dokončena do 11/2018. 
13.  Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální 
stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního 
značení a vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 
14. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí  Městského úřadu Uherské Hradiště jako 
speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel  dne 
26.4.2017 žádost stavebníka Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 
70934860, K Majáku č.p.5001, 760 01  Zlín 1 v zastoupení Ing. Radkem Jarošem, Vysoká 
č.p.2091, 760 01  Zlín 1,  na vydání stavebního povolení pro stavbu „Silnice III/42820: 
Traplice, průjezdní úsek“. 
Speciální stavební úřad oznámil zahájení  stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry 
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení 
stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. 
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v                  
§ 111  stavebního  zákona.  Zjistil,  že projektová dokumentace  stavby splňuje obecné 
technické požadavky na  výstavbu  a  že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy ani  nepřiměřeně  omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. 
Územní rozhodnutí vydal MěÚ Uh. Hradiště, odbor stavebního úřadu dne 19.1.2015 pod čj. 
MUUH-SO/92444/2014/ZemP, prodloužení platnosti ze dne 7.3.2017 pod čj. MUUH-
SŽP/2119/2017/ZemP 
Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal MěÚ Uh. Hradiště, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí dne 12.4.2017 pod čj. MUUH-SŽP/15369/2017/ZemP. 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto 
přizval do řízení.  
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. 
Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh 
účastníků, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh 
účastníků představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám 
na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné 
zájmy mohou být rozhodnutím dotčena. 
Proto speciální stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a vlastníka 
místní komunikace a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební úřad nezjistil 
žádné okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.) jež by 
odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec. 
 
Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení  stavebního řízení  a dal jim 
lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude 
přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 
stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve 
stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námitka, připomínka nebo stanovisko. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
-      speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek 
neobdržel   žádnou námitku nebo stanovisko 
 
Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: 
-        účastnící řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili 
 
Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným 
pozemkům.  
 
Protože  stavební  úřad  v  průběhu  řízení  neshledal  důvody bránící povolení stavby, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému 
úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.  
 
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo  do 
vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se  za den 
doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí 
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání 
odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už 
od jedenáctého dne od uložení písemnosti. 
 
Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění je nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního 
povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek 
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové 
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek 
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam 
až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Novosad 
Vedoucí odboru 
 
 
Příloha pro investora: 
---------------------- 
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- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení 
 
Správní poplatek  - v souladu se zákonem č. 634/2004  Sb. O správních poplatcích, v 
platném znění – byl vyměřen ve výši 10.000,-Kč. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Uherské Hradiště, Obecního úřadu Traplice. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne...................                                    Sejmuto dne……………………………  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v 
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je 
rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. 
Hradiště. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 01 Zlín 1 
Ing. Radek Jaroš, Vysoká č.p.2091, 760 01 Zlín 1 
 
 
 
Účastnící řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 
1 a 2 správního řádu: 
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, 
které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být 
stavebním povolením přímo dotčena, zejména k parc. č. :  
k.ú. Traplice: 3105/125,3105/133, 719/15, 3215, 719/17, 71/1, 3105/132, 719/1, 719/18, 
719/16, 3115/1, 3105/126, st. 97/2, st. 97/1, st. 95/1, st. 94, 66/2, 66/1, st. 93, 3105/24, st. 
110/2, st. 114/2, st. 114/1, 64, st. 115, 80/2, st. 123, st. 124, st. 127, st. 27/1, 89/1, 3151, 
3169, 143/2, 728/6, 728/3, st. 144, 728/4, st. 154, st. 155, st. 151/2, 3137, 841/30, 841/31, 
69, 70/1, 71/2, 65/1, st. 99/2, st. 99/1, st. 98, 75/1, 3159, st. 73, 3130/2, 3130/1, 3197, 393, 
719/8, 719/9, st. 148/2, st. 148/1, st. 276, st. 282, 719/11, 719/2, st. 168, 719/6 
 
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 
správního řádu 

 

 
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p.600, 
760 01 Zlín 1 
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Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p.213, Příluky, 760 01 Zlín 1 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, odd. SÚ, odd. VÚ a ŽP, Masarykovo nám. 
č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště 
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova č.p.1, Praha 6 
 

 

 

mailto:epodatelna@mesto-uh.cz
http://www.mesto-uh.cz/

		2017-06-07T14:37:39+0200
	Ing. Rostislav Novosad


		2017-06-07T14:38:09+0200
	Připojení časového údaje pro delší uchování




