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Ing. Ludmila Živná
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V Hodoníně dne 22.11.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Petrov, IČO 00285218, Petrov 113, 696 65 Petrov u Hodonína
(dále jen "žadatel") podal dne 18.11.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Petrov – Rekonstrukce chodníků, ul. Rybáře a ul. U Školky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4/3, 32, 163/1, 417, 575, 750/1, 752/1, 758/4, 759/1, 760/7, 802,
806/1, 882/1, 882/2, 882/3, 1297, 1304, 1307 v katastrálním území Petrov u Hodonína. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Předložená dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení řeší rekonstrukci stávajících chodníků a
vybudování nových částí tras chodníků v ulici Rybáře a v ulici U školky na p.č.163/1, 32, 806/1,
1297, 1304, 1307, 4/3, 32, 759/1, 758/4, 760/7, 417, 757, 752/1, 882/2, 882/3, 802, 882/1, 750/1 v
k.ú, Petrov u Hodonína. Rekonstrukce chodníků navazuje na stávající síť chodníků a zpevněných
ploch v obci. V rámci realizace projektu budou odstraněny prvky stávajících chodníků, bude
rozebrána dlažba v jednotlivých vjezdech v šířce 1,0 m, tato dlažba bude po dokončení stavby
chodníku položena zpět a bude plynule navazovat na výškovou úroveň nového chodníku. V místech,
kde je navržený chodník v těsné blízkosti vozovky, budou stávající silniční obrubníky vybourány a
nahrazeny novými. Nově bude nutné provést úpravu stávající uliční vpusti, která se nachází v trase
nově navrženého chodníku. Úprava spočívá v záměně uliční vpusti za obrubníkovou vpust. V ul. U
Školky je navřeno vybudování nového vyhrazeného parkovacího místa. Stávající zídka bude
vybourána a vybudována nová šířky 15 cm na novém místě. Součástí stavby je i uložení potrubí
HDPE v trase chodníku, toto potrubí bude sloužit pro budoucí vedení sdělovacích kabelů. Chodníky
jsou navrženy šířky 1,5 m a 2,0 m mezi obrubníky. Povrch je navržen z betonové dlažby tl. 60 mm v
loži z drti tl. 40 mm, podklad je tvořen štěrkodrtí 0/32 tl. 200 mm. Ve vjezdech je navržena dlažba tl.
80 mm, lože tl. 40 mm, kamenivo stmelené cementem tl. 120 mm, podklad štěrkodrť 0/32 tl. 150
mm.
Odvodnění chodníku je řešeno podélným spádem a příčným 2 % spádem směrem k zeleni mezi
chodníkem a komunikací. V místech, kde je chodník navržen u komunikace bude srážková voda
odvedena na přilehlou komunikaci a následně do uličních vpustí.
Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 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 § 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
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jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad,
úřední dny pondělí, středa 8:00 -17:00 hod., zbylé dny po domluvě s oprávněnou úřední osobou tohoto
spisu).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 4/1, 6, 7, 14/1, 25/1, 26, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 54, 55/1, 62, 71, 72, 83, 84, 94, 95, 100, 101,
108, 109, 115, 119, 120, 133, 139, 140, 162, 150, 152, 153, 154, 155, 159, 158, 848, 328, 327, 324/1,
323, 322, 317/1, 312, 311, 307, 306, 301, 300, 297, 296, 290, 289/1, 283, 282, 276, 273, 269, 266,
258, 252, 242/2, 241, 232, 228, 216, 209, 201, 200, 196, 184, 183, 182, 173, 172, 169, 168, 167, 166,
165/1, 164, 163/2, 1305/8, 749, 753, 762, 764/1, 764/2, 767, 775, 776, 783, 784, 790, 791, 795, 796,
799, 801, 800, 803 v katastrálním území Petrov u Hodonína, parc. č. 7, 14/1 v katastrálním území
Prušánky
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Petrov č.p. 105, č.p. 108, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 13, č.p.
515, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 513, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 27, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 36,
č.p. 37, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 411, č.p. 102, č.p. 100, č.p. 99, č.p. 98, č.p. 97, č.p. 95,
č.p. 94, č.p. 537, č.p. 92, č.p. 91, č.p. 90, č.p. 89, č.p. 409, č.p. 88, č.p. 87, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 81,
č.p. 509, č.p. 75, č.p. 73, č.p. 71, č.p. 69, č.p. 67, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 501, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 519,
č.p. 54, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 51, č.p. 50, č.p. 495, č.p. 281, č.p. 129, č.p. 400, č.p. 399, č.p. 398, č.p.
397, č.p. 396, č.p. 395, č.p. 394, č.p. 393, č.p. 392, č.p. 391, č.p. 390 a č.p. 45, Prušánky č.p. 286 a
č.p. 333
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. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

V elektronické podobě:

Zveřejněno od: ............................................

Zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Obec Petrov, IDDS: 2jgbjd9
sídlo: Petrov č.p. 113, 696 65 Petrov u Hodonína
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, , 695 01 Hodonín
7. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
dotčené správní úřady
8. Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1
9. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
10. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
sídlo: tř. Bří Čapků č.p. 3233/3, 695 01 Hodonín 1
12. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: jydai6g
sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 3073/7, 695 01 Hodonín 1(KRPB-169186-1/ČJ-2021-060606)
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
13. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
14. Obecní úřad Petrov, Petrov č.p. 113, 696 65 Petrov u Hodonína

