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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
Obec Násedlovice, IČO 00285153, Násedlovice 129, 696 36  Násedlovice 

(dále jen "žadatel") podal dne 19.10.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Stavební úpravy komunikační sítě u sv. Václava na parc. č. 2301/5 ... - k.ú. Násedlovice 
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 67, 87, 89, 97/1, 101, parc. č. 23/4, 41/4, 41/5, 42/4, 43/4, 43/5, 
46/6, 2257/1, 2301/5, 2323 v katastrálním území Násedlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné 
územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 

• Stavba řeší stavební úpravy stávající komunikace v délce cca 331 m, stávajících dvou 
parkovacích stání a také stavební úpravy stávajícího chodníku v délce cca 338 m.  

• KOM.01 - tvoří hlavní přístupovou komunikaci šířky 4,2-5,0-5,5 m a délky 306,15m. 

KOM.02 - tvoří středový propojující prvek KOM.01 s hlavní páteřní komunikací obce, je    
minimální šířky 3,0 m a délky 24,8 m. 

Podélná parkovací stání jsou řešena v šířce 2,0 m a délkách 6,5 m a 7,2 m. 

Chodník je veden podél komunikace KOM.01 a bude mít celkovou šířku 1,65 m a celkovou délku 
338 m. 

Komunikace bude provedena z asfaltobetonu, lemovaného betonovými obrubníky. Parkovací 
stání jsou navržena z betonové vegetační dlažby. Chodník bude proveden z betonové dlažby, 
lemované betonovými obrubníky. Chodník je navržen pro obousměrný provoz chodců s možností 
bezbariérového užívání. Zpevněné plochy jsou vyspádovány k uličním vpustím, které jsou 
napojeny na kanalizaci.   

 

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích")  a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje 
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky 
do 

19.1.2021. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kyjov, OSDŽA, úřední dny Po 8-
17,St 8-17, Út 8-15,Pá 8-14:30 hod., polední přestávka 11-12 hod.). 
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Protože se jedná o stavbu liniového charakteru, oznamuje se zahájení stavebního řízení účastníkům řízení 
veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška bude v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kyjov (rozhodný termín z hlediska doručení) 
a na dotčeném obecním úřadu – OÚ Násedlovice. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem 
umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

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, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

Otisk razítka 
Ing. Zdena Kyněrová 

vedoucí odboru 
správních, dopravních a živnostenských agend 

 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 SŘ - doručení jednotlivě 
Obec Násedlovice, IDDS: 76rbm5z 
Obec Násedlovice žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 
dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s vyznačením datumů prokazující dobu vyvěšení 
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 
Michal Večeřa, Násedlovice č.p. 347, 696 36  Násedlovice 
František Večeřa, Násedlovice č.p. 347, 696 36  Násedlovice 
Marie Večeřová, Násedlovice č.p. 347, 696 36  Násedlovice 
Lukáš Večeřa, Násedlovice č.p. 347, 696 36  Násedlovice 
Jeroným Střeštík, Násedlovice č.p. 40, 696 36  Násedlovice 
Jarmila Hroudná, Násedlovice č.p. 309, 696 36  Násedlovice 
Pavel Rybníkář, Násedlovice č.p. 309, 696 36  Násedlovice 
Jarmila Rybníkářová, Násedlovice č.p. 309, 696 36  Násedlovice 
František Hroudný, Násedlovice č.p. 309, 696 36  Násedlovice 
Dana Komárková, Násedlovice č.p. 51, 696 36  Násedlovice 
Ing. Zdeněk Hrdlička, Násedlovice č.p. 181, 696 36  Násedlovice 
Romana Dohnálková, Dlouhá č.p. 626, 696 35  Dambořice 
Alice Sovová, Násedlovice č.p. 307, 696 36  Násedlovice 
Dagmar Sovová, Násedlovice č.p. 307, 696 36  Násedlovice 
Jana Střeštíková, Násedlovice č.p. 316, 696 36  Násedlovice 
Romana Svozilová, Násedlovice č.p. 95, 696 36  Násedlovice 
 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 2, 3 SŘ – doručení veřejnou vyhláškou 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
Veřejnou vyhláškou bude toto oznámení o zahájení společného řízení doručeno všem vlastníkům 
sousedních pozemků 
     Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
Katastrální území Násedlovice 
parc. č. 95, 380, 391, 84, 384, 382, 31/3, 443, 77, 27/1, 419, 418, 71/2, 2343, 381, 420, 177/2, 136/1, 
136/2, 179, 19, 60/2, 60/1, 1192/47, 59/2, 2306, 59/1, 2301/37, 260 
  
Dotčené orgány – doručení jednotlivě 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv 
Městský úřad Kyjov, Odbor živ. prostředí a úz. plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01  Kyjov  
Krajská hygienická stanice JMK kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36 
Městský úřad Ždánice, Stavební odbor, IDDS: 3fkbacp 
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