MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor investic a údržby
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Sp.Zn.: MUHO 16707/2015 OIaÚ
Č.j. :
MUHOCJ 31466/2016

Datum:2016-05-04

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) a odst. 5
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona o pozemních komunikacích) a v souladu § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na
základě žádosti právnické osoby Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 (dále jen
stavebník) ze dne 18. 12. 2015 ve stavebním řízení o stavební povolení, po předchozím souhlasu podle § 15 odst. 2
stavebního zákona vydaného Městským úřadem Strážnice, stavebním úřadem pod č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze

dne 16.10.2014.
a po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů stavebníka ve stavebním řízení podle § 109 až
114 stavebního zákona a §16 zákona o pozemních komunikacích, podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6
vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 526/2006 Sb.) rozhodl takto:
I. vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ
kterým povoluje stavebníku:
Obci Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
stavbu:

Rekonstrukce a výstavba chodníků Sudoměřice
na pozemcích: parc.č.: 461, 462, 463, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 150/1, 383/1, 743, 2/1 v kú. Sudoměřice.
Stručná charakteristika stavby:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v centru obce Sudoměřice při křižovatce se silnicí
I/70 a silnicí III/4262, a nový chodník v části hlavní ulice směrem na Hodonín. Jedná se o území s vysokou
intenzitou pěší dopravy, nachází se zde autobusová zastávka a kostel. Účelem je zvýšení bezpečnosti
dopravy a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Celková délka chodníků je
466m. Odvodnění - povrchová voda bude v místech, kde to umožní příčný sklon, vsakována do okolního
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zeleného pásu. V místech absence zeleného pásu je uvažováno se zasáknutím povrchových vod přímo do
propustné konstrukce. Polohové umístění vjezdů zůstává nezměněno.
Součástí stavby je rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
II. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval AGPOL
s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 285 97 044, zakázka č. 2656/040, zpracovaná
10/2014, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Michal Svěrák, ČKAIT
1201659, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního
stavebního úřadu (podle ust. § 118 stavebního zákona).
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením
stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení
fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a
příslušných závazných technických norem.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví technické
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění
stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Před zahájením stavebních prací bude
speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
8. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických,
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a
výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno
před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové
dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění
stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k
archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče, popřípadě argeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření,
aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem
státní památkové péče.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
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chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do
vydání kolaudačního souhlasu.
11. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v
blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto
nemovitostí.
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a
před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby
podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
13. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zák.
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinný škody nahradit na
vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je
kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany nedohodnou).
14. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací.
Náležitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.
15. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení
vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení stavby je
stanoven do 31.12.2018.
17. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či
upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné pořádat zdejší silniční správní úřad o "stanovení"
dopravního znační ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si vyžádat vyjádření
Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na
základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na
předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného
provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí).
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
19. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních,
zejména:
Krajské ředitelství POLICIE JmK – Územní odbor Hodonín, č.j. KRPB-270657-1/ČJ-2014-060606 ze
dne 7.11.2014
a) Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 04.11.2014 a předložené
- projektové dokumentace z 10/2014 - A. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkres
širších vztahů č.v. C.1, Celkový situační výkres č.v. C.2, Situace trvalého dopravního značení č.v. C.3,
Situace rozhledových poměrů č.v. C.4, Katastrální situační výkres č.v. C.5, podrobná situace stavby č.v..
D.1, Podrobná situace el. rozvodů osvětlení přechodů č.v. D.2, Podélné profily č.v. D.3, Vzorové příčné
řezy č.v. CD.4, souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, při5emž
požadujeme věnovat zvýšenou pozornost správnému provedení úprav pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace.
b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Situace trvalého
dopravního značení č.v. C.3, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:
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1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 ''Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 a TP 133 ''Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích" ze dne 31.7.2013.
2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3) Stávající svislé dopravní značky "A11" budou odstraněny.
Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a
zřízením stavby nesmí dojít k ohrožen í bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Další podmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích,
je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k návrhu přechodné
úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní
úřad. Toto stanovisko nelze považovat za stanovisko správce síti.
Hasičský záchranný sbor JmK - Územní odbor Hodonín, č.j HSBM-2-51-14-II/5-POKŘ-2014 ze dne
26.11.2014
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b)
a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona ě, 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákona o PO") posoudil dokumentaci předloženou dne 7. 11. 2014. K této
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením §.31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1
zákona ě, 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů závazné souhlasné stanovisko.
Měú Hodonín, odbor IaÚ, č. j. MUHOCJ 91785/2014 ze dne 24.9.2014
Vlastní vyjádření:
1. Na případné provedení úpravy připojení k silnici III/4262 je třeba podat žádost o povolení úpravy
připojení podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Náležitosti žádosti o povolení
připojení jsou stanoveny v § 11 až § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a příloha č. 3 k ní. K žádosti doloží i
kladné stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín, jako majetkového
správce silnice III/4262 a kladné stanovisko Policie ČR-DI Hodonín, jako příslušného orgánu Policie.
2. Žádost o povolení stavby je nutné podat podle ustanovení 110 odst. 1 a 2, (stavebního zákona) a § 4
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
3. K žádosti o stavební povolení žadatel předloží projektovou dokumentaci dle přílohy č. 8 vyhlášky
č.146/2008 Sb., (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).
4. K žádosti o vydání stavebního povolení je nutné doložit na pozemky dotčené stavbou doklad o právu
provést stavbu mezi vlastníky pozemků a stavebníkem.
5. Projektová dokumentace musí být před vydáním stavebního povolení posouzena obecným stavebním
úřadem při Městském úřadě v Hodoníně z hlediska územního řízení, případně posouzena z hlediska
souladu s územně plánovací dokumentací Obce Sudoměřice (souhlas podle § 15 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
6. Jednotlivé části projektové dokumentace (dodané ve dvojím vyhotovení - § 110 odst. 3 (stavební zákon)
musí být opatřeny náležitostmi a údaji o jejich konkrétním zpracovateli (§13 odst. 3 zákona č.360/1992
Sb.) -tj. otisk razítka a podpis autorizované osoby pro dopravní stavby.
K vydání územního a stavebního povoleni výše uvedené stavby nemáme připomínek a souhlasíme s
vydáním územního a stavebního povolení.
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Obecní úřad Sudoměřice, zn. Sá/474/2014 ze dne 24.9.2014
K Vaší žádosti sdělujeme:1. V zájmovém území nachází kabelové rozvody veřejného osvětlení, které
požadujeme zakreslit do všech paré projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a do
dokumentace pro provedení stavby a jejichž umístění a požadujeme respektovat.
2. Požadujeme respektovat všechny sjezdy na pozemní komunikaci v ulici Nádražní (IW4262) ke všem
nemovitostem v dotčeném území. Sjezdy musí být zachovány.
3. Dále se v zájmovém území nachází stávající stromy, které musí být zachovány a v případě nutnosti
jejich kácení, je nutné požádat Obecní úřad Sudoměřice o povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 003494/11300/2014 ze dne 12.12.2014
Sdělujeme, že z hlediska koncepčních záměrů ŘSD ČR v dané oblasti nejsou zpracován ani sledovány
žádné výhledové záměry na úpravu či rekonstrukci silnice 1/70, kterých by se navrhovaná stavba
chodníku dotýkala, proto lze s předloženým návrhem souhlasit.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 10793/14-22200 ze dne 18.12.2014
ŘSD ČR, Závod Brno jako majetkový správce silnice 1170 a majetkový správce stavbou dotčeného
pozemku parc. Č. 151 v k.ú. 'Sudoměřice, v návaznosti na vyjádření ŘSD ČR, Oddělení technické
přípravy Morava č.j. 003494/11300/2014, ze dne 12.12.2014, souhlasí s realizací a umístěním výše
uvedené stavby podle předložené dokumentace a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení
za následujících podmínek:
- stavba bude realizována na náklady investora, kterým je obec Sudoměřice
- v případě realizace nového silničního obrubníku podél silnice 1170 bude obrubník osazen shodně se
stávajícím umístěním
- zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi
(Ing. Václav Rajchot, tel. 549 133527, e-mail vaclav.rajchot@rsd.cz). který místo zkontroluje
- případné stavební práce na silnici 1170 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou nám
protokolárně předány se 48 měsíční záruční lhůtou (kontaktní osoba Ing. Václav Rajchot)
- během stavebních prací nesmí být na silnici 1170 ohrožen bezpečný a plynulý provoz
Římskokatolická farnost Sudoměřice, č.j. Sá/474/2014 ze dne 23.10.2014
K návrhu rekonstrukce nemáme námitek.
Správa a údržba silnic JmK, zn. 18077/2014-Ho/LiOl ze dne 18.11.2014
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. souhlasí s předloženou PD stavby: " Rekonstrukce a
výstavba chodníků, Sudoměřice".
Navržený záměr řeší stavební úpravy 2 přechodů pro chodce a dále rekonstrukci stávajících chodníků a
výstavbu nového úseku, který navazuje na stávající chodníky v obci Sudoměřice při silnici 1II/4262.
'Po dokončení stavebních úprav je nutné zapravení vzniklého pruhu povrchu vozovky, který vznikne
osazením nové obruby a přídlažby podle příčného řezu A-A. Dojde-li ke znečištění vozovky během
stavebních prací požadujeme její průběžné čištění. Vodorovné a svislé dopravní značení bude odpovídat
požadavkům TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Pro stanovení
dopravního značení je nutné požádat MěÚ Hodonín odbor investic a údržby.
Dále bude v rámci stavby provedeno nové osvětlení přechodů. Křížení silnice III/4262 (2x) VO
požadujeme provést kolmými protlaky, chráničky uložené v min. hloubce 1,20 m pod stávající niveletou
vozovky. Dále požadujeme přizvat ke kontrole dodržených podmínek před záhozem mont. (jam. Zásyp
mont. jam musí být řádně zhutněn, aby nemohlo dojít k sednutí a následně k poškození silnice.
Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby MěÚ Hodonín odbor investic a údržby o
povolení zvláštního užívání silnice - provádění stavebních prací podle § 25 odst. I a 6 písm. c) bod 3
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zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a sepíše s SÚS JmK, p.o.k. protokol o předání a převzetí
zvláštního užívání. Na všechny dotčené pozemky uzavře investor stavby před vydáním územního
rozhodnutí, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku Jihomoravským krajem.
Investor stavby dále podá žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v
dostatečném předstihu na SÚS JmK, p.o.k. oblast Hodonín, která zprostředkuje uzavření smlouvy s
vlastníkem pozemků - Jihomoravským krajem.
Měú Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 93530/2014 OŽP-vyj. ze dne 16.9.2014
(ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je předložený záměr možný za následujících podmínek.
Při stavbě bude obecně postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, především s § 7
odst. 1 a normou ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:
- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno
stromy v prostoru stavby chránit bedněním asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)
- před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené
větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat)
- zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich tak, aby
nedošlo k jejich poškození
- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů
- bude respektováno ochranné pásmo dřevin
- investor je povinen zajistit, aby byl výkop v blízkosti stromů prováděn ručně, aby nebyly přerušeny
kořeny o průměru větším než 3 cm. Menší kořeny je možné přerušit ostrým řezem a řezná místa následně
zatřít prostředkem k ošetření ran.
- odkopané kořeny je nutné chránit před nadměrným vysycháním, zejména ve vegetačním období od 15.
března do 1. října, a také před účinky mrazu (například obalením jutou nebo vlhčením).
Vyřizuje: Ing. Pešáková-kl. 312
ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je předložený
záměr možný za předpokladu, že odvodnění ploch bude do přilehlé zeleně. Požadujeme snížení obrubníků
na úroveň terénu nebo ponechání mezer mezi obrubníky pro odtok srážkových vod do travnatých ploch.
Vyřizuje: Ing. Zezulová - kl. 398 Toto vyjádření není vyjádřením podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb. (vodního
zákona), neboť žádost nebyla dostatečně doložena předepsaným způsobem dle ust. § 10 vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu. Vodní zákon neukládá povinnost investorovi záměru získat vyjádření dle §
18, jen právo získat zásadní informaci, nežli zahájí přípravu realizace.
ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: je předložený záměr možný za předpokladu dodržování
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon
o odpadech), a to především:
-Odpady, které budou vznikat musí původce odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k
podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením
nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem
o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.
- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a
zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na drtící
jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.
-Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební
činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,
na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
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- Jinak, musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s
podmínkami stanovenými v příloze 11 bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat
vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10k této vyhlášce a jejich vodný
výluh bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10k této vyhlášce.
Pokud bude následně odpad-zemina využit na povrchu terénu je nutné zvážit, zda se jedná o zařízení dle §
14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského
úřadu) nebo zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (k provozování zařízení není požadován souhlas
krajského úřadu), povinnosti stanovené zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., zůstávají závazné pro
oba případy bez výjimky. Odpady nelze využívat na povrchu terénu, pokud se jedná o zemědělský půdní
fond.
-Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v
souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb .. Vyřizuje: Ing. Kubíková - kl. 396
ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: Předložený záměr je možný. Při realizaci stavby nesmí
docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se z.č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyřizuje: Ing. Vaculíková - kl. 395
ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: realizací budou dotčeny pozemky náležející do zemědělského
půdního fondu. Záměr výstavby nelze uskutečnit až do doby splnění níže uvedené podmínky:
Před územním a stavebním řízením požádá investor orgán ochrany zemědělského půdního fondu o
udělení souhlasu s odnětím pozemků ze ZPF, a to v souladu a § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje: L. Taptičová - kl. 386
ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není připomínek, ve vzdálenosti do 50 m se
nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa. Vyřizuje: Ing. Cellar - kl. 384
Měú Strážnice, Stavební úřad, č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014
Z hlediska územně plánovací dokumentace, podmínky pro umístění záměru musí být po předložení žádosti
spolu s doklady, podrobně projednány s příslušným stavebním úřadem podle § 15 odst. 1 stavebního
zákona, kterým je Městský úřad Strážnice, stavební úřad, v územním řízení podle § 76 a násl. stavebního
zákona.
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují podle § 79 pdst. 2 písm. i) stavebního zákona
- sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti a podle § 79 odst. 6
stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce. Upozornění: Pokud stavby uvedené v § 79 odst. 2
stavebního zákona vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si
informaci o existenci pozemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
Bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 106140012 ze dne 6.10.2014
K předložené dokumentaci máme připomínky:
Umístění signálního pásu, v místě pro přecházení podél obrubníku chodníku, neplní funkci směrového
navedení. Tu zajišťuje obrubník. Odsazeni signálního pásu není holí hmatatelné. K orientaci nevidomých
plně dostačuje, dodržet výšku obrubníku minimálně 60mm a vyznačit rozhraní chodníku a vozovky
varovným pásem.
Hladká zámková dlažba nevytváří s reliéfní dlažbou ideální hmatový kontrast. Doporučujeme vydláždění
chodníku velkoplošnou dlažbou (mín. 400x400mm)
Pokud je hrana nástupiště zastávky autobusu nad povrchem vozovky více než 80mm, není třeba podél ní
pokládat varovný pás. V místě varovného pásu se zřídí pouze pás v kontrastní barvě k okolnímu povrchu,
bez reliéfní úpravy.
Závěr: Proti vydání územního rozhodnuti a stavebního povolení nemáme námitek .
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Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy, zn. Sá/91/15 ze dne 10.3.2015
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č,
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních
komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s
výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, dává ke shora uvedené stavbě následující
stanovisko:
1. Případná úprava (šířková, výšková, směrová, úprava parametrů odbočujících oblouků ... atd.)
připojení sousední nemovitosti k silnici 1/70 musí být podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích povolena silničním správním úřadem. Toto povolení je podmíněno předchozím souhlasem
vlastníka pozemní komunikace (výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici byla pověřena státní
příspěvková organizace Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno) a příslušného
orgánu Policie ČR (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní
policie).
2. Případnou změnu místní úpravy provozu na sil. 1/70 (umístění přechodného dopravního značení v době
realizace stavby) stanoví na základě žádosti stavebníka Krajský úřad Jihomor. kraje, odbor dopravní
správy po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. V daném případě je nutný též souhlas
České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodu Brno.
3. Tímto vyjádřením nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vydání územního rozhodnutí (nebo jiného prvního povolení podle
stavebního zákona) je v případě provádění úpravy stávajícího připojení (nebo realizace nového připojení)
k sil. 1/70 podmíněno existencí pravomocného rozhodnutí dle bodu 1) tohoto vyjádření.
RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001241060 ze dne 1.2.2016
V případě, že plánovaná akce naruší ochranné pásmo kabelu nn, požadujeme dodržet následující
podmínky:
Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na RWE Distribuční služby, s.r.o., (www.rwe-ds.cz) termín
zahájení výkopových prací cca s 10denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol
nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v
případě nezbytné doby odpojení od sítě nn. Odpojení od sítě nn musí trvat co nejkratší možnou dobu a to
pouze v období mimo topnou sezónu!
Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím
jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanizmů. V místech, kde bude kabel při výkopech
odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý
provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el.
zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při
zjištění situace na místě.
Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení
ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí.
Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a
následné zpětné zapravení bude vždy
provedeno dle ČSN 33 2000-5-52,v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném
pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v
ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (www.rwe-ds.cz).
Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost
ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní
důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem
plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel- investor povinný
neprodleně informovat zaměstnance RWE Distribuční služby, s.r.o- pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto
případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).
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Stanovisko odboru EPZ - STL:
Ve Vámi zadané lokalitě se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě - viz přiložená situace.
požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě - viz. přiložená situace.
Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy ( dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci
komunikace.
Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo
jinou úpravu dohodnutou na místě samém.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího
zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí
zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy,
parkovací stání atd.).
Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro
umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení,
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků
či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných
informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto
důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona čA58/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj
náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být
vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti
stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.4S8/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
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6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení
uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození
plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.
izolace. Signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz a nebo Zákaznická linka 840 11 33 SS). Při žádosti uvede žadatel
naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku
stavby s PZ.
11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel. stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě plynárenského zařízení.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn. No/2015/4376 ze dne 14.12.2015
Stanovisko:
Nemáme zásadních námitek proti výše uvedené akci, ovšem požadujeme respektovat následující:
1. Před zahájením výkopových prací přizvat pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Veselí
n. Moravou a 518699523, vedoucí p. Lorenc, k vytyčení stávajících vodohospodářských sítí, včetně
ochranných pásem a vyřešení případných kolizních míst v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis.
Zajištění trasy vodovodních a kanalizačních přípojek provedou vlastníci nemovitostí.
2. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stávajícím vodovodu a
kanalizaci. Rovněž upozorňujeme, že vlivem výstavby nových povrchů nesmí dojít ke zhoršení technického
stavu stávajícího veřejného vodovodu a kanalizace (výkop. práce, hutnění apod.).
3. Rámy kanalizačních šachet a poklopy armatur na veřejném vodovodu osadit do nivelety nově
vybudovaných povrchů a zapravit je do konstrukce daného povrchu.
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4. Obruby komunikace situovat cca O,5m od veřejného vodovodu a kanalizace. Pokud náš požadavek
nebude respektován, upozorňujeme, že v případě realizace opravy poruchy či havárie vodovodního
potrubí nezaručuje naše a.s. uvedené celistvosti povrchu vozovky do původního stavu.
5. Povrchovými úpravami chodníků a vjezdů, nesmí dojít ke zmenšení minimálního krytí stávajícího
veřejného vodovodu.
6. Zahájení stavebních prací a závěrečnou kontrolní prohlídku je nutno oznámit vedoucímu provozu
vodovodů a kanalizací Veselí n. Moravou. 518699523, p. Lorenc.
7. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel
projektové dokumentace.
8. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si
vyžádat nové stanovisko.
Cetin, č.j. 754873/2015 ze dne 9.12.2015
Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření). Na
základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání
Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona
Č. ln12005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno
rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení
realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEX jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedJ1nou součástí tohoto
Vyjádření. Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracováni projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany
SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného
ochranou sítě Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz(dálejenPOS).
(4) Přeloženi SEX zajisti její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s; Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
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komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeloženi SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace
o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu,
pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat,
rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z
platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
E.ON Servisní, s.r.o.,zn. E7456-16093608 ze dne 21.12.2015
Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení
distribuční soustavy v provozování ECD. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit
předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č, 309/2006 Sb., a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na
zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE
33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném
rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné
stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů zajistí Jaroslav Novák, tel.: 54514-5229, email:
jaroslav.novak@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení... ), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po
jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzem. vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na
telefonní číslo 800 225 577.
E.ON Česká republika, s.r.o., zn. M49992-16096193 ze dne 7.1.2016
ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při
splnění těchto podmínek:
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1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47
zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady
toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných
ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových
chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění
této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
4) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!! Výkopové práce do hloubky
1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od
stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!! !).
5) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje,
že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se
zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a
podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
7) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném
rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné
stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák, tel.: 54514-5229, email:
jaroslav.novak@eon.cz.
8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po
jeho odkrytí.
10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN
50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celk. hmotnosti nad 6t.
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14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho
blízkosti ze dne 21.12.2015.
15) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VNINN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení
VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50
110-1.
16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
T- Mobile Czech Republic a.s., zn. E27539/15 ze dne 10.12.2015
Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání územního
souhlasu i rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T -Mobile czech
Republic a.s.
České radiokomunikace, zn. UPTS/OS/106650/2014 ze dne 25.8.2014
K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke
styku s žádným podzemních zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací
a.s. nemáme ke shora uvedené akci námitky.
NET4GAS, s.r.o., zn 8910/15/OVP/N ze dne 11.12.2015
Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve
vlastnictví NET4GAS. s.r.o.
BRAWA, a.s., zn. 3047/15/BRA/N ze dne 11.12.2015
Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s
UPC Česká republika s.r.o., č.j. E001204/16 ze dne 20.1.2016
Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, který vy byla v našem
vlastnictví.
ENERGO s.r.o. ze dne 25.1.2016
Z pohledu našich zájmů nemám za firmu ENERGO žádné připomínky. Sítě firmy ENERGO nejsou
stavbou dotčeny.
Ústav archeologické památkové péče Brno, vyj. č. j.: ÚAP 119/2016 ze dne 8.4.2016
Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby přípustná. Vzhledem však k tomu, že při zemních
pracích by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a respektovat zákonné požadavky:
Stavebník je povinen:
• oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno, ve lhůtě alespoň 30 dní
před zahájením stavební činnosti, a
• umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu,
sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči a
• uhradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu dle §22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.
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Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1
správního řádu:
Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
obdrží podle § 144 odst. 6 SŘ do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27
odst. 2 správního řádu:
• podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem)
Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice
Správa a údržba silnic Jm kraje, přísp.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno
• podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten,
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):
E.ON Česká republika S.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2,695 11 Hodonín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
• podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k
sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě
řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí:
Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice
Správa a údržba silnic Jm kraje, přísp.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno
Petr Rozsypálek, r. 1982, 696 66 Sudoměřice 376
Jan Dřízga, r.1941 a Ludmila Dřízgová, r. 1941, 696 66 Sudoměřice 377
Alžběta Pechová, r. 1931, 696 66 Sudoměřice 22
Jaroslava Zezulová, r. 1964,696 66 Sudoměřice 162
Ing. Dušan Okénka, r. 1975, Jiráskova 1754, 696 62 Strážnice
Bc. Ondřej Okénka, r. 1973, Pod vinohrady 1214, 696 81 Bzenec
Milan Janeček, r. 1975, 696 66 Sudoměřice 7
Josef Buček, r. 1955, 696 66 Sudoměřice 25
Ivo Linhart, r. 1974 a Eva Linhartová, r.1975, 696 66 Sudoměřice 26
Jiří Švirga, r. 1975 a Lenka Švargová, r.1974, 696 66 Sudoměřice 27
Stanislav Juřík, r. 1957, 696 66 Sudoměřice 28
Miroslava Leskovská, r. 1970, 696 66 Sudoměřice 20
Pavel Šrámek, r. 1963 a Ludmila Šrámková, r. 1966, 696 66 Sudoměřice 21
• podle § 109 písm. g) stavebního zákona - 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
obdrží podle §§ 25 odst. 1 a 144 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Žádné námitky účastníků tohoto stavebního řízení nebyly uplatněny.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odůvodnění:
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 (dále jen stavebník) podala dne 18.
12. 2015 u zdejšího Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního
úřadu žádost o vydání stavebního povolení, pokračování řízení o vydání stavebního povolení bylo
zahájeno dne 2. 3. 2016 pro stavbu: Rekonstrukce a výstavba chodníků Sudoměřice
na pozemcích: parc.č.: 461, 462, 463, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 150/1, 383/1, 743, 2/1 v kú. Sudoměřice
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Pro stavbu byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který
vydal Městský úřad Strážnice, stavební úřad pod čj.: MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014.
Speciální stavební úřad v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle § 112 odst. 1
stavebního zákona oznámil písemností č.j.: MUHOCJ 22462/2016 ze dne 30. 3. 2016 zahájení stavebního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Současně v písemnosti stanovil účastníkům
řízení lhůtu pro podání námitek a vyzval dotčené orgány ke sdělení stanoviska.
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního
řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hodonín a na úřední desce Obce
Sudoměřice. Současně bylo oznámení zveřejněno dálkovým přístupem na www.hodonin.eu.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající
věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena
práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být
přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl
stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Za účastníky řízení byli vzati
vlastníci dotčených pozemků (včetně staveb) uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí a dále vlastníci
pozemků (včetně staveb) sousedících s těmito dotčenými pozemky a správci inženýrských sítí - těmto
účastníkům bylo v průběhu řízení doručováno veřejnou vyhláškou.
K řízení byly doloženy tyto doklady:
1.
projektová dokumentace pro stavební řízení
2.
vyjádření a stanoviska:
• Krajské ředitelství POLICIE JmK – Územní odbor Hodonín, č.j. KRPB-270657-1/ČJ-2014060606 ze dne 7.11.2014
• Hasičský záchranný sbor JmK - Územní odbor Hodonín, č.j HSBM-2-51-14-II/5-POKŘ-2014 ze
dne 26.11.2014
• Měú Hodonín, odbor IaÚ, č. j. MUHOCJ 91785/2014 ze dne 24.9.2014
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3.
4.
5.
6.

Obecní úřad Sudoměřice, zn. Sá/474/2014 ze dne 24.9.2014
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 003494/11300/2014 ze dne 12.12.2014
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 10793/14-22200 ze dne 18.12.2014
Římskokatolická farnost Sudoměřice, č.j. Sá/474/2014 ze dne 23.10.2014
Správa a údržba silnic JmK, zn. 18077/2014-Ho/LiOl ze dne 18.11.2014
Měú Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 93530/2014 OŽP-vyj. ze dne 16.9.2014
Měú Strážnice, Stavební úřad, č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014
Bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 106140012 ze dne 6.10.2014
Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy, zn. Sá/91/15 ze dne 10.3.2015
RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001241060 ze dne 1.2.2016
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn. No/2015/4376 ze dne 14.12.2015
Cetin, č.j. 754873/2015 ze dne 9.12.2015
E.ON Servisní, s.r.o.,zn. E7456-16093608 ze dne 21.12.2015
E.ON Česká republika, s.r.o., zn. M49992-16096193 ze dne 7.1.2016
T- Mobile Czech Republic a.s., zn. E27539/15 ze dne 10.12.2015
České radiokomunikace, zn. UPTS/OS/106650/2014 ze dne 25.8.2014
NET4GAS, s.r.o., zn 8910/15/OVP/N ze dne 11.12.2015
BRAWA, a.s., zn. 3047/15/BRA/N ze dne 11.12.2015
UPC Česká republika s.r.o., č.j. E001204/16 ze dne 20.1.2016
ENERGO s.r.o. ze dne 25.1.2016
Ústav archeologické památkové péče Brno, vyj. č. j.: ÚAP 119/2016 ze dne 8.4.2016
Územní rozhodnutí vydal Městským úřadem Strážnice, stavebním úřadem pod č.j. MU/5848/2015MICHZ/29/ÚR ze dne 16.11.2015, které nabylo právní moci dne 15.12.2015.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městským úřadem
Strážnice, stavebním úřadem pod č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014.
Smlouvy o právu provést stavbu podle § 110 odst. 2 písm. a) zák. č.183/2006Sb.
Plán kontrolních prohlídek stavby.

Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla dána účastníkům řízení možnost nahlédnout do podkladů
rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu.
Připomínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů jsou řešeny v podmínkách stavebního
povolení – viz bod 20. výrokové části tohoto rozhodnutí.
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná připomínka ani námitka proti
vydání stavebního povolení.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek
uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích a v § 111 stavebního zákona a posoudil vyjádření a
stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný
soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníků řízení.
Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy
vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami, že
nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby a
provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Okruh účastníků řízení je speciálním stavebním úřadem stanoven dle § 109 stavebního zákona a jejich
postavení dle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabytí právní moci
stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým
počtem účastníků, uvědomil Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby účastníky o zahájení
stavebního řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního
řádu. V souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního
řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou.
Stavebníkovi se stavební povolení doručuje do vlastních rukou.
Za vydání tohoto povolení byl podle pol. 17 odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů vyměřen správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, který byl uhrazen dne: 2. 3. 2016,
převodem na účet

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno odboru dopravy, prostřednictvím zdejšího speciálního stavebního úřadu.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům.
Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic a údržby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:……………………………

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby
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Rozdělovník
Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
obdrží podle § 144 odst. 6 SŘ do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2
správního řádu:
• podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem)
Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice
Správa a údržba silnic Jm kraje, přísp.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno
• podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):
E.ON Česká republika S.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2,695 11 Hodonín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
• podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k
sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s
velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice
Správa a údržba silnic Jm kraje, přísp.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno
Petr Rozsypálek, r. 1982, 696 66 Sudoměřice 376
Jan Dřízga, r.1941 a Ludmila Dřízgová, r. 1941, 696 66 Sudoměřice 377
Alžběta Pechová, r. 1931, 696 66 Sudoměřice 22
Jaroslava Zezulová, r. 1964,696 66 Sudoměřice 162
Ing. Dušan Okénka, r. 1975, Jiráskova 1754, 696 62 Strážnice
Bc. Ondřej Okénka, r. 1973, Pod vinohrady 1214, 696 81 Bzenec
Milan Janeček, r. 1975, 696 66 Sudoměřice 7
Josef Buček, r. 1955, 696 66 Sudoměřice 25
Ivo Linhart, r. 1974 a Eva Linhartová, r.1975, 696 66 Sudoměřice 26
Jiří Švirga, r. 1975 a Lenka Švargová, r.1974, 696 66 Sudoměřice 27
Stanislav Juřík, r. 1957, 696 66 Sudoměřice 28
Miroslava Leskovská, r. 1970, 696 66 Sudoměřice 20
Pavel Šrámek, r. 1963 a Ludmila Šrámková, r. 1966, 696 66 Sudoměřice 21
• podle § 109 písm. g) stavebního zákona - 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
obdrží podle §§ 25 odst. 1 a 144 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou
Dotčené správní orgány a ostatní:
• Policie ČR, KŘ Policie JmK, územní odbor vnější služby DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
• HZS JmK, územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
• Římskokatolická farnost Sudoměřice, 69666 Sudoměřice
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno
• Správa a údržba silnic Jm kraje, přísp.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno
• Krajský úřad Jm kraje, odbor dopravní správy- detaš. prac. Hodonín
• Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
• Městský úřad Hodonín, odbor ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
• Městský úřad Strážnice, stavení úřad, Nám.Svobody 503, 696 62 Strážnice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
• Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
• Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
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