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Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 

Hradiště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 

Hradiště IČ 75040425 zastoupené na základě plné moci  Ing. Ladislavem Alsterem - Projektová kancelář A-S, Družby 

1381, 769 01 Holešov IČ 61405230 dne  18.3.2013 podal  žádost o  vydání stavebního povolení na stavbu :

Cyklostezka podél Baťova kanálu
Kvasice-Bělov-Otrokovice

(dále jen “stavba“) na pozemku  p.č. 179/1, 178/2, 1471/1, 1513/2, 1445/5, 1396/2, 1513/4, 1513/1, 1469, 1336/2, 

1332/1, 1332/6, k.ú. Kvasice, 404/3, 486/11, 625/3 k.ú. Bělov, 4748, 2360/1, 427/21, 427/13, 427/10, 427/11, 427/24, 

427/35, 427/28, 427/33, 427/25, 427/29, 427/14 k.ú. Otrokovice.  Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení 

stavby.

Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení  dopravy a silničního  hospodářství, jako silniční 

správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 

odst. 4 písm. a) zákona 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 a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na 

místě na den

14. 5.  2013  (v úterý)  v 9. 00 hod.   

se schůzkou pozvaných v místě stavby p.č. 181/1 k.ú. Kvasice, sjezd  na silnici II/367 u sportovního areálu 

v Kvasicích.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu cyklostezky o celkové délce 4,577 75 km  v katastrálním území Kvasice, Bělov a Otrokovice.

Cyklostezka navazuje na již vybudovanou cyklostezku Kroměříž-Kvasice. Je vedena v koruně protipovodňové hráze

Oprávněná

úřední osoba Martina  Pomothyová                        

e-mail          martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz                           

datum         17. dubna 2013

odbor            Občansko-správních agend, oddělení dopravy

                       a silničního  hospodářství (573 321 383)

č. j.                MěUKM 017498/2013/2013
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levého   břehu Moravy až ke kanálu malé vodní elektrárny u Bělovského jezu. Dále  pokračuje podél silnice III/ 367 35 

Bělov –Otrokovice,  kde se napojí  na cyklostezku na ulici K. Čapka v Otrokovicích.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny při tomto ústním jednání. K později 

uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí  (Městský úřadu v Kroměříži, oddělení  dopravy a silničního  hospodářství,  úřední dny  

pondělí  a středa 7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin, v neúřední dny po telefonické dohodě.)           

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.

K připomínkám, 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.

Pověřený zaměstnanec  speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku 

nebo opatření důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 

závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1, stavebního zákona tím, že 

znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě její přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

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

otisk úředního razítka

Martina Pomothyová

referent oddělení dopravy a silničního hospodářství             
elektronický podpis

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Obecního úřadu 

Kvasice, Obecního úřadu Bělov a Městského úřadu Otrokovice,  bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.

Vyvěšeno dne: ………………………….                                                    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:

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 

Hradiště

zastoupené Ing. Ladislavem Alsterem-Projektová kancelář A-S,  nám. T.G. Masaryka 588 760 01 Zlín

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Buchlovice, nám. Svobody 289, 687 08 Buchlovice

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín Fügnerovo nábřeží 5476,760 01 Zlín

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Obec Kvasice nám. A. Dohnala 18, 768 12 Kvasice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno-OOP Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Vlastníkům sousedních nemovitostí a stavbám na nich  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 sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo

dotčeno

-ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby 

přímo dotčeno

-sousední pozemky stavby : p.č. 1513/2, 181/1, 1395, 1396/1, 1394, 1392, 1468, 1450/3, 1450/1, 1450/5, 1450/8, 1359, 

1468, 1357/2, 1873, 1872, 1336/34, 1336/28, 1870, 1871, 1869, 1868, 1867 k.ú. Kvasice, 570, 404/1, 461/3, 461/2, 

464/3, 464/2, 465/3, 465/4, 465/11, 465/6, 465/16, 465/18, 466/17, 466/18, 466/16, 466/15, 571/6, 571/5, 486/40, 

486/41, 486/42, 486/43, 486/45, 486/13, 486/44, 486/4 k.ú. Bělov, 427/39 k.ú. Otrokovice.

Dotčené orgány :

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,

-územní odbor Kroměříž ,dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28  Kroměříž

-územní odbor Zlín, dopravní inspektorát, T.G. Masaryka 3218,760 01 Zlín

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov

Ve smyslu ustanovení  § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému  úřadu  se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Kvasice, Obecní úřad Bělov a Městský úřad Otrokovice    
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