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572 525 551
Na Vrchovici č.p. 317
dana.zapletalova@mesto-uh.cz
760 01 Zlín 1
30. srpna 2019
Stavební

povolení

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
3.7.2019 žádost stavebníka Obec Boršice, IČO 00290823, Boršice č.p. 7 , 687 09 Boršice u
Buchlovic v zastoupení Marcelou Urbanovou, Na Vrchovici č.p. 317 , 760 01 Zlín 1 na
vydání stavebního povolení pro stavbu
„Boršice oprava chodníků podél silnice III/4273, ulice Osvobození – 1. etapa“.
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
stavební povolení na stavbu
„Boršice oprava chodníků podél silnice III/4273, ulice Osvobození – 1. etapa“.
Stavba bude provedena v k. ú. Boršice u Buchlovic na pozemcích parc. č.:
4965/1, ostatní plocha, 4833/7, ostatní plocha, 1879/53, ostatní plocha, 1829/2, ostatní
plocha, 1693, ostatní plocha
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Účastník řízení dle §109 písm. a), stavebního zákona:
Obec Boršice, IČO 00290823, Boršice č.p. 7, 687 09 Boršice u Buchlovic
Stavba obsahuje:
SO 101 - Komunikace pěší
Řešený chodník má celkovou šířku l,60m s pocházenou šíří 1,50m, oprava chodníku proběhne
v délce 307m. Travnatý pás mezi komunikací a chodníkem zůstává zachován v šíři 0,50m.
Směrově chodník kopíruje silnici III/4273. Niveleta zůstane zachována, budou pouze
vyrovnány lokální destrukce. Podélný spád chodníku kopíruje silnici III/4273, příčný je
jednostranný s hodnotou 2%. Chodník kolmo kříží vjezd k jednomu rodinnému domu. Vjezd
splňuje rozhledové poměry. Navazující travnaté plochy jsou urovnány a osazeny travním
semenem. Povrchová voda je příčným spádem odvedena na travnatý pás mezi silnicí a
chodníkem. Chodník je vybaven prvky pro bezbariérové užívání dle vyh. 398/2009 sb.
SO 102 - Oprava silnice III/4273
V rámci opravy chodníku bude sjednocena šíře průtahu silnice III/4273 na 6,50m. Stará obruba
bude od asf. vrstev odřezána a odstraněna. Obruba bude odstraněna také v trase
zakružovacího oblouku vjezdu do průmyslového areálu a obou zakružovacích oblouků u
vjezdu k farmě. Podél nové silniční obruby bude provedena oprava konstrukčních vrstev
komunikace v celkové šíři l,00m podél obruby. Stávající vpusti budou vyčištěny a opatřeny
novou mříží (úprava výšky mříže). Nově budou dle nivelety komunikace umístěny dvě vpusti.
Směrově i výškově navazuje oprava na stávající osu silnice III/4273. Šířka opravy je1,00m.
Spodní vrstvy stávající komunikace a opravené plochy komunikace jsou provázány, horní
obrusná vrstva přetažena 0,15m přes stávající asfalt (po obrusu). Konstrukce rozšíření bude
z asfaltobetonu s podložím ze štěrkodrti o celkové tloušťce 470mm.
II.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností A-S, Zlín,
autorizovaným projektantem Ing. Ladislavem Alstrem, z 1/2018, 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.
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.
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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:
-Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Hradiště, SŽP, ze dne 18.5.2018 pod čj. MUUHSŽP25767/2018/Bu:
1. 1. Vodoprávní úřad
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 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 předloženým záměrem
souhlasí.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Pešáková, tel.:572 525 855, e-mail:
marcela.pesakova@mesto-uh.cz.
2.
Orgán ochrany přírody a krajiny
vydává jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. c a §77 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon OPK)
vyjádření na základě ust. § 65 OPK: Při realizací stavby požadujeme postupovat v souladu se
standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti,
který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (wvvw.ochranaprirodv.cz) Se standardem
požadujeme prokazatelně seznámit odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou
provádět.
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.:572525842, e-mail;
helena.havrankova@mesto-uh.cz
3.
Odpadové hospodářství
jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 71
písm. k.
Č.185/2001 Sb., o odpadech a o zrněné některých dalších zákonů, v platném znění, vydává k
výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 79 odst. 4, téhož
zákona, souhlasné závazné stanovisko.
Oprávněná úřední osoba; Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail:
roman.simecek@mesto-uh.cz
4.
Silniční správní úřad
jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon") posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše
uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
(dále jen zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vydává pro účely navazujícího
řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, souhlasné závazné stanovisko.
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Pro uvedenou stavbu je náš odbor věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail:
Josef.hanacek@mesto-uh.cz
- Vyjádření MěÚ Uh. Hradiště, odboru SŽP, úřadu územního plánování ze dne 27.3.2019 pod
čj. MUUH-SŽP/20661/2019/Skl:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
územního plánování, stavebního řádu a památkové péče - úřad územního plánování, jako
věcně a místně příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm.
g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, přezkoumal podle ustanovení § 96b stavebního zákona výše uvedený záměr
a sděluje, že se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává.
Dle předložené projektové dokumentace záměr spočívá v opravě chodníku a sjednocení šíře
průtahu silnice III/4273 na 6,5 m.
Vzhledem k tomu, že tento záměr nevyvolá změnu v území ve smyslu ust.§ 2 odst.1 písm. a)
stavebního zákona, nevydává orgán územního plánování k záměru závazné stanovisko dle §
96b stavebního zákona.
Změnou v území se rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání včetně
umísťování staveb a jejich změn. O změnu v území se nejedná při rekonstrukci pozemní
komunikace bez změny jejího umístění.
-Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚOVS Uh. Hradiště, DI pod
č.j.: KRPZ-34232-1/ČJ-2018-151106 ze dne 26.3.2018:
Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, věznění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko.
K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k I. etapě opravy chodníku podél silnice
III/4273 v ulici Osvobození v obci Boršice nemáme námitek a souhlasíme s vydáním
stavebního povolení za předpokladu respektování následujících podmínek.
•
Výška nivelety chodníku bude v místě sjezdu stejná s výškou navazujícího chodníku.
•
Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou
součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm.
•
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.
-závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Zlín ze dne 8.4.2019 pod čj.
KHSZL 05798/2019:
Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci
nejsou dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných
právních přepisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání
závazného stanoviska v dané věci.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmětné
žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto
závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení nevydává.
-Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zl. kraje, Uh. Hradiště ze dne 1.4.2019
pod čj. HSZL- 1607 -2/UH-2019:
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Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný
dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně") a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o
požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 12. 03.
2019, v rozsahu:
• část výše uvedené projektové dokumentace - souhrnná technická zpráva (dále jen "vybraná
část PD"), a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. SOUHLASNÉ ZA VAZNÉ STANOVISKO.
Dále byly doloženy stanoviska a vyjádření:
-Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura., Praha pod č.j.: 568138/18 ze dne 21.3.2018
-Vyjádření E.ON Česká republika, a.s., pod zn.: H18502-16242188 ze dne 29.3.2018
-Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště ze dne 29.10.2018 pod čj. 979/2018
- Gridservices s.r.o., Brno ze dne16.4.2018 pod čj. 5001690979
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Zlín ze dne 8.5.2018 pod čj. ŘSZKUH 02926/18-236
Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům,
nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu.
10. Stavebník zajistí průběžné opravy pozemních komunikací, které budou využity pro
staveništní dopravu, a to tak, aby bylo možné jejich bezproblémové obecné užívání ve smyslu
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavebník zajistí pravidelné čištění komunikací, používaných pro účely stavby
(odstraňování materiálu, bláta, kropení apod.). U výjezdu na pozemní komunikaci stavebník
rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány
(ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
12. Bude zachován přístup do všech přilehlých nemovitostí.
13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených vlivem
staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s
jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací na vlastní náklady.
14. Stavebník zajistí bezpečný přístup na pozemky v případech, kdy stavba stávající přístup
přerušuje. Zahájení prací a vstupy na jednotlivé pozemky musí být minimálně 15 dnů předem
oznámeny vlastníkům – uživatelům těchto pozemků, i pozemků sousedních.
15. 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.
16. 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 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.
17. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
18. 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.
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19. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako
speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.
Odůvodnění:
Speciální stavební úřad obdržel dne 3.7.2019 žádost stavebníka Obec Boršice, IČO
00290823, Boršice č.p. 7 , 687 09 Boršice u Buchlovic v zastoupení Marcelou Urbanovou, Na
Vrchovici č.p. 317 , 760 01 Zlín 1 na vydání stavebního povolení pro stavbu „Boršice oprava
chodníků podél silnice III/4273, ulice Osvobození – 1. etapa“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.

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.
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.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nepodali účastníci řízení žádnou námitku nebo návrh
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.
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Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení o odvolání:
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:
---------------------- 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 – nebyl vyměřen
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské
Hradiště, Obecního úřadu Boršice.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne...................
Sejmuto dne……………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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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.
Doručí se:
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje
jednotlivě:
Obec Boršice, Boršice č.p. 7, 687 09 Boršice u Buchlovic
Marcela Urbanová, Na Vrchovici č.p. 317, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., Syllabova č.p. 1263/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Účastnící řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení
doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 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. :
4965/1, 4833/7, 1879/53, 1829/2, 1693, st. 661/6, st. 702/4, st. 703/3, st. 704/4, st. 931/1,
1694/1, 1694/15, 1694/16, 1694/17, 1694/23, 4831/1, 4833/7, 1801/4, 1802/4, 1829/2 vše k.ú.
Boršice u Buchlovic
- 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
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p.213, Příluky, 760 01 Zlín 1
Obecní úřad Bílovice, stavební úřad, Bílovice č.p.70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, OVÚŽP, Masarykovo nám. č.p.19, 686 70
Uherské Hradiště

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum: 02.09.2019 15:54:06 +02:00
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