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Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02  Zlín 4 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 
 
Obec Karlovice, IČO 46276076, Karlovice 47, 763 02  Zlín 4, 
kterého zastupuje Martin Böhm, Nad Školou 403, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 

(dále jen "žadatel") podal dne 7.5.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

 

"Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k.ú. Karlovice u Zlína 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 220/1, 209, 208/1, 207/2, 147/1, 147/2, 147/3, 174/1, 174/2, 174/3 
v katastrálním území Karlovice u Zlína. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále 
jen "společné řízení"). 
 

Předmětem stavby je záměr na stavební úpravu levostranného chodníku, umístěného na západní straně podél 
dotčené místní komunikace směrem od napojení na silnici III/4977, zrušení stávajícího pravostranného chodníku 
a jeho nahrazení parkovacím pruhem, úpravu a materiálové sjednocení sjezdů, umístění prostoru pro přecházení. 
V souvislosti se záměrem na zklidnění dopravy je navržena změna šířky komunikace v místě napojení na silnici 
III/4977 a to z původní šířky 7,35 na šířku 6,00 m, od staničení 0,085 80 km je šířka komunikace sjednocena 
na 5,00 m. 

 

Základní údaje o stavbě, seznam stavebních objektů:  

 

Chodník – větev A, větev B, úprava napojení, místo pro přecházení, úprava sjezdů 
 
Větev A – odkloněný pravostranný chodník se napojuje v místě již opraveného chodníku po pravé straně a končí 
u místa pro přecházení. Dále jej nahrazuje parkovací pruh, který je veden v celé délce, vyjma prostoru před RD č.p. 
64. Šířka parkovacího pruhu, na konstrukci ze štěrkodrti, kameniva, pískového lože s povrchem z betonové zámkové 
dlažby, je 2,00 m. Od staničení 0,085 80 km je šířka komunikace sjednocena na 5,00 m. 
Parkovací pruh bude ohraničen podél komunikace silničním obrubníkem 150/250, ležatým s převýšením 
max. 20 mm. Na volné straně parkovacího pruhu bude osazený silniční obrubník 100/250, s převýšením 100 mm. Na 
konci úpravy, ve staničení 0,305 24 bude obrubník zapuštěný. 
  
Větev B – levostranný chodník na nové konstrukci ze štěrkopísku, pískového lože a betonové zámkové dlažby 
v normové šíři 1,50 m, bude ohraničen ve styku s komunikací silničním obrubníkem 100/250 s převýšením 100 mm, 
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na volné straně chodníku záhonovým obrubníkem 50/200 s převýšením 60 mm, u vstupů do RD budou osazeny 
zapuštěné záhonové obrubníky. Chodníky u sjezdů budou ohraničeny ve styku s komunikací silničním obrubníkem 
150/150 s převýšením max. 20 mm.  
Všechny obrubníky budou osazeny v betonovém loži s opěrou.  
 
Sjezdy na stejné konstrukci jako parkovací pruh, budou na volných stranách ohraničeny zapuštěným silničním 
obrubníkem 100/250. 
 
Místa napojení chodníků i sjezdů na komunikaci budou opatřena varovným pásem z reliéfní červenohnědé barvy. 
 
Odvodnění zůstává původní, beze změny, je řešeno podélnými a příčnými spády do stávajících uličních vpustí, které 
jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. 3 uliční vpusti budou v důsledku úpravy šířky komunikace odsunuty 
a nahrazeny novými. 
 
Návrh úprav trasy pro pěší je řešen v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. v platném znění, o obecně 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace. 
 

 Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako silniční 
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) 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 
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 (Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních 
a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin). 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 211, 212, 213, 215, 220/3, 120, 208/2, 207/1, 207/3, 144, 146, 149, 150/1, 150/2, 152, 153, 154, 156/1, 
157, 158, 159, 161, 162, 166/1, 166/2, 167, 171, 176, 180, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 193, 197, 200, 203, 
206, 319/1, 319/20, 319/22, 325/201, 326/2, 326/3, 331, 332, 334/1, 461, 462, 195 v katastrálním území 
Karlovice u Zlína 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Karlovice č.p. 63, č.p. 10, č.p. 40, č.p. 86, č.p. 12, č.p. 72, č.p. 56, č.p. 70, č.p. 53, č.p. 58 a č.p. 69 

 

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. 
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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 úředního razítka 
 
  
Ing. Daniela Vlková                                    otisk úředního razítka 
stavební technik dopravně správních řízení  
  
 

 

 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
Obdrží: 

stavebník (dodejky): 
Obec Karlovice, IDDS: zd4bhmk 
Martin Böhm, Nad Školou č.p. 403, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 
  
účastníci (dodejky): 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n 
 
účastníci (veřejná vyhláška): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 211, 212, 213, 215, 220/3, 120, 208/2, 207/1, 207/3, 144, 146, 149, 150/1, 150/2, 152, 153, 154, 156/1, 
157, 158, 159, 161, 162, 166/1, 166/2, 167, 171, 176, 180, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 193, 197, 200, 203, 
206, 319/1, 319/20, 319/22, 325/201, 326/2, 326/3, 331, 332, 334/1, 461, 462, 195 v katastrálním území 
Karlovice u Zlína 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Karlovice č.p. 63, č.p. 10, č.p. 40, č.p. 86, č.p. 12, č.p. 72, č.p. 56, č.p. 70, č.p. 53, č.p. 58 a č.p. 69 
 

dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01  Zlín 1 
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