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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž se
sídlem Riegrovo náměstí 3228/22,767 01 Kroměříž, IČ 01312774 zastoupena na základě plné moci
společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ 29236517 ( dále jen “stavebník“) dne
8.2. 2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu :

“ Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže“
SO 101 polní cesta L-C97

(dále jen “stavba“) na pozemku parc. č. 3758 v k.ú. Lubná u Kroměříže. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o povolení stavby.
Popis stavby:
Jedná se o vybudování polní cesty stávající z větve „A“ a větev „B“, zajišťují dopravní obslužnost a
protipovodňovou ochranu obce.
Polní cesta větev „A“ je navržena v kategorii P4,5/30 ( jízdní pruh š. 3,5 m + krajnice š. 0,5 m) jako
zpevněná nestmelená jednopruhová obousměrná o celkové délce 620 m. Konstrukční vrstvy vozovky jsou
v celkové tl. 420 mm. Směrové i výškové řešení vedení je maximálně přizpůsobeno stávajícímu terénu.
Součástí polní cesty jsou dvě výhybny v km 0,200 vpravo a v km 0,440 vlevo. Mají délku 24 m s náběhy 9 m
a š. výhybny 2,5 m, povrch je ze štěrkodrti. V rámci odvodnění je navržený levostranný zasakovací průleh
km 0, 000000-0,188788 a levostranný zpevněný příkop km 0,188788-0,510000. Pro převedení vody napříč
polní cestou slouží propustek DN800 v km 0,188788. Pro převedení vody pod sjezdem v km 0,444841
slouží propustek DN600. Pro zajištění dostatečného odvedení vody z konstrukce vozovky je navržený
pravostranný trativod v km 0,1888788-0,620306.
Polní cesta větev „B“ je navržena v kategorii P3,5/30 ( jízdní pruh š. 2,5 m + krajnice š. 0,5 m) jako
jednopruhová obousměrná o celkové délce 48 m, Konstrukční vrstvy vozovky jsou v celkové tl. 380 mm,
s krytem z mechanicky zpevněného kameniva. Směrové i výškové řešení vedení je maximálně
přizpůsobeno stávajícímu terénu. Odvodnění povrchových vod je řešeno podélným a příčným spádem 3 %
do přilehlého terénu.
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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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o povolení
stavby, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 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 .
Poučení:
Účastník stavebního řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedených ve větě první se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo
mohly být uplatněny v územním řízení , při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře a nebo 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
Martina Pomothyová
referent oddělení dopravy a silničního hospodářství
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž, Obecního
úřadu Lubná a Obecního úřadu Vrbka a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

6. 3. 2017

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.
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Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 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
v zastoupení EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a odst. 3 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 pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Lubná
• vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno.
-sousední pozemky stavby, parcela číslo:
3765, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3766, 3528, 3551,
3755, 3536, 3289, 3288, 3285, 3284, 3283, 3282, 3280, 3281, 3286 k.ú. Lubná u Kroměříže a 1164/1 k.ú.
Vrbka u Sulimova
• ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno
• osoba o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné
zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
rozhodnutí
Dotčené orgány a obce kterým se doručuje jednotlivě :
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž ,dopravní inspektorát, Březinova 2819,
767 28 Kroměříž
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
Ministerstvo životního prostředí , Vršovice 65, 100 10 Praha 10
Obecní úřad Lubná, Lubná 177, 767 01 Lubná
Obecní úřad Vrbka, Vrbka 69, 768 21 Kvasice
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému úřadu se
žádostí o vyvěšení : Obecní úřad Lubná, Obecní úřad Vrbka
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