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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Město Vracov, IČO 00285498, náměstí Míru 202, 696 42  Vracov 
v zastoupení  
Prost Hodonín, s.r.o., IČO 60701366, Brněnská 4062/3a, 695 01  Hodonín 

(dále jen "stavebník") dne 31.8.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k.ú. Vracov 
SO.01 Komunikace a parkovací plochy 
SO.02 Zpevněné plochy 

na pozemku parc. č. 3408/1, 3409, 3420/5, 3420/6, 3420/8, 3493, 3494/8, 3654/1, 4898/1, 4899/1, 
4905/1, 4905/2, 4906, 4907, 4908/1, 4908/2, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 
4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4929/3, 4929/5, 4929/6, 4929/7, 4929/8, 4929/9, 4929/10, 
4930/1, 4936/5, 4936/6, 4937/2, 4941/2, 4941/46, 4941/47, 4941/48, 4941/51, 4941/52, 4941/55, 4943/1, 
4943/2, 4944 v katastrálním území Vracov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje: 

• Stavba řeší technickou a dopravní infrastrukturu pro výstavbu 63 rodinných domů v lokalitě 
"Olšíčka, v k.ú. Vracov. Jedná se vybudování uličního prostoru: Vozovky s propustkem, 
odstavných stání, chodníků. 

• Nové komunikace s obousměrným provozem o šířce 5,5 - 6,0 m jsou asfaltové (obslužné 
komunikace) a z betonové dlažby (vyvýšená křižovatka - červené barvy, účelové komunikace, 
sjezdy k polním cestám, chodníky a sjezdy k RD - barvy přírodní). 

• Komunikace "01" místní D1 - 5,5/30 - celková délka 207,1 m 

• Komunikace "02" místní D1 - 5,5/30 - celková délka 326,3 m 

• Komunikace "03" místní D1 - 5,5-6,0/30 - celková délka 177,9 m 

• Komunikace "04" místní D1 - 5,5/30 . celková délka 112,1 m 

• Komunikace "04.1" účelová - celková délka 86,5 m 

• Komunikace "04.2" účelová - celková délka 86,2 m 

• Komunikace "05" obslužná D1 - 5,5-5,0/30 - celková délka 165,9 m 

• Chodník "01" - celková délka 42,6 m 

• Chodník "02" - celková délka 41,2 m 
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• Podél páteřní komunikace KOM 01, 02, 03 je navrženo 81 parkovacích stání pro parkování 

osobních automobilů. Nové komunikace jsou navrženy v proměnlivém podélném sklonu 0,75 až 
3,75%, který vychází z výšky vedení a nutnosti krytí nové kanalizace a konfigurace stávajícího 
terénu. Nájezdy na účelové komunikace jsou s převýšením 50 mm s lemováním dlažbou s 
výstupky. Příčný sklon komunikace je hodnoty 2,5% a je oboustranný. Podélná parkovací stání 
šířky 2,2-3,5 m, délky 6,75-7,75(8,5) m a kolmá parkovací stání šířky 2,7-3,0-3,5 m, délky 
4,5+0,5 m jsou z betonové zámkové dlažby s jednostranným příčným sklonem do 2%. Nové 
komunikace včetně stání jsou v prostoru nové výstavby lemovány betonovými obrubníky s 
převýšením 80 mm. Snížené betonové obrubníky s převýšením 50 mm jsou navrženy pouze v 
části komunikace KOM 05 pro umožnění vjezdu na pole situované podél komunikace. Chodníky 
jsou vedeny oboustranně podél komunikace KOM.01, KOM.02 a jednostranně podél komunikace 
KOM.03, KOM.04, KOM.05. Tyto chodníky budou mít šířku 1,6-1,65 m. Odvod dešťových vod 
ze zpevněných ploch je řešen uličními vpusťmi do nové dešťové kanalizace zaústěné do stávající 
odvodňovací příkopy.    

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, 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 

3.11.2020. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kyjov, odbor správních, 
dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend úřední dny: Po 8-17,St 8-17, Út,Pá 8-14). 

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 – MěÚ Vracov. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem 
umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
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.). 

 

Poučení: 
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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 
opatření o stavební uzávěře anebo 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 razítka 
 

 
 
 

                    Ing. Bc. Zdena Kyněrová 
                    vedoucí odboru  

                       správních, dopravních a živnostenských agend 
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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 písemnosti. 
 
 

Obdrží: 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 SŘ - doručení jednotlivě 
Město Vracov, IDDS: xiibr5m v zastoupení 
Prost Hodonín, s.r.o., IDDS: w2fveam 
Město Vracov 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 
Michal Zajac, Olšíčská č.p. 1069, 696 42  Vracov 
Božena Zajacová, Olšíčská č.p. 1069, 696 42  Vracov 
Zdeněk Smejkal, Dlouhá č.p. 779, 696 42  Vracov 
Dalibor Novotný, Bzenecká č.p. 1536, 696 42  Vracov 
Stanislav Povolný, náměstí č.p. 65, 378 53  Strmilov 
Petr Škarecký, Zahradská č.p. 1323, 696 42  Vracov 
Milan Ingr, Dvořákova č.p. 704/6, Stará Role, 360 17  Karlovy Vary  
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Jiří Kudlík, B. Němcové č.p. 668, 696 42  Vracov 
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 
Mgr. Milana Janoušková, Hutník č.p. 1475, 698 01  Veselí nad Moravou 
Zdeněk Veverka, Jezerní č.p. 972, 696 42  Vracov 
GregoCar, s.r.o., IDDS: jfv83tb 
Anna Dufková, V koutě č.p. 285, 696 42  Vracov 
František Bimek, V koutě č.p. 285, 696 42  Vracov 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 2, 3 SŘ – doručení veřejnou vyhláškou 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
NOEL, s.r.o., IDDS: ypqqeyx 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s 
Veřejnou vyhláškou bude toto oznámení doručeno všem vlastníkům sousedních pozemků 
     Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
Katastrální území Vracov 
parc. č. 4941/8, 4941/19, 4941/56, 4941/57, 4941/58, 4941/59, 4941/60, 4941/61, 4941/62, 4941/63, 
3649, 3494/6, 3494/7, 3491, 3492, 4941/54, 4930/4, 4930/5, 4931/2, 4935/6, 4935/5, 4935/4, 4935/3, 
4936/2, 4936/1, 4941/40, 4929/4, 4939/2, 4939/1, 4938, 4937/1, 4945/1, 4945/10, 5046/1, 3423/1, 
4899/2, 4898/3, 3407/1, 3420/4, 3408/2, 3407/2, 3420/4, 3405, 3397/1, 3397/2, 5046/2, 5050/8 
  
Dotčené orgány – doručení jednotlivě 
Městský úřad Kyjov, Odbor živ. prostředí a úz. plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01  Kyjov  
Městský úřad Vracov, odbor výstavby a zemědělství, IDDS: xiibr5m 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv 
Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 
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