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VEREJNA VYHLASKA
ÚzEMNÍ Ro ZHoDNUTÍ
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle $ 13 odst. 1
písm. c) zÍkona č. 18312006 Sb', o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákort), ve zněti
pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon") a místně příslušnýdle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 50012004 Sb., Správni Ťád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''sprármi Ťád'), rozhodl ve věci
žádosti o vydání územníhorozhodnutí o umístěnístavby: Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
včetně přeložek sdělovacích kabelů CETIN a ITSELF a přípojky dešt'ovékanalizace - retence,
ul. Pelcova, ul. Slechtitelská, Mutěnice na pozemcich parcely parcelní číslo1730 (ostatní plocha),
1799 (zastavěná plocha a nádvoří)' i808/1 (zalrada), 1808/2 (zabrada),1809/1 (ostatní plocha),
1B09l4 (ostatní plocha), 1809/5 (PK 6448) - ostatní plocha, 1947lÍ (ostatní plocha), 1947163 (ostatní
plocha), I959lI (zastavěná plocha a nádvoří), 1967lI (ostatní plocha), 4552lz (ostatní plocha) a 4563
(orná půda) v katastrálnímtlzemi Mutěnice, kterou podal subjekt obec Mutěnice GČo - 00285145),
Masarykova 200,696 11 Mutěnice takto:

Podle$79odst. 1a$92odst. 1stavebníhozákonaa$9vyhláškyč'50312006Sb.,opodrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu' ve znění pozdějších předpisů
vydává

územníro zhodnutí o umístěnístavby
pro stavbu: Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy včetně přeložek sdělovacích kabelů
CETIN a ITSELF a přípojky dešt'ové kanalizace - retence, ul. Pelcova, ul. Šlechtitelsl*á,
Mutěnice na pozemcích parcely parcelní číslo1730 (ostatní plocha), 1799 (zastavěná plocha a
nádvoří), 1808/1 (zal^trada), I80Bl2 (zahada), 1B09/1 (ostatní plocha), 1809l4 (ostatní plocha)' 1809/5
(PK 6448) - ostatní plocha, I947lI (ostatní plocha), 1947163 (ostatní plocha), I959ll (zastavěná
plocha a nádvoří), 196711 (ostatní plocha), 455212 (ostatní plocha) a 4563 (orná půda) v katastrálním
územi Mutěnice.
Stručná charakteristika stavby:

Projektová dokumentace řešíumístěníkomunikace, parkoviště, zper,něných ploch včetně přeložek
sdělovacích kabelů CETIN A ITSELF a přípojky dešťovékanalizace - retence na ul. Pelcova a na ul.
Šlechtitelská v Mutěnicích.
Komunikace - Jedná se o obousměmé dvoupruhové vozovky. Širtavozovek je 5 m. Délka úseku
v ulici Pelcova je 318,70 m (trasa T1), v ulici Šlechtitelská pak 154,56 m (trasa T2)' Je také navržena
trasa T3, která propojuje ulici Pelcova s ulicí Šlechtitelskou, v podstatě se jedná o pokračování ulice
Letní. Její délka je 34,17 m. Vozovky maji navržený jednostranný příčnýsklon 2,0 oÁ vždy k levému
okraji vozovky dané trasy (ve směru staničení). V trase T1 je pak v úseku dlouhém 85,07 m nawžen

střechovitý příčnýsklon 2,0 %, (staničení Tl-ZÚ-0'000 00 - TI-0,085 07), na úseku dlouhém 10,00m
(staničeníT1-0,0B5 07 - T1-0,095 07) pak dojde ke změně sklonu ze střechovitého na jednostranný
příčnýsklon 2,0oÁ k levému okraji vozovky (ve směru staničení), kteý proběhne až po konec
opravovaného úseku trasy TI. KÍyt vozovek je navržen z drobných žulových kostek o rozměru
100/100/100 m v šedébarvě.
Parkoviště. stání pro kontejner - Podél trasy T2jsou navržena 2 podélná parkovací Stání. Šířkastáníje
navržena 2,50 m z důvodu situování parkovacích míst při pevných překážkách (v našem případě se
jedná o drátěné oplocení). Délka stání je 6,J5 m" Parkoviště jenazačátku a na koci opatřena k1ínem
šířky l,00m, kteÚ umoŽňuje provést parkovací manéw. Parkoviště mají navržen příčnýsk1on 2,0oÁ
směrem k vozovce. Krý bude proveden z drobných žuloých kostek o rozměru 100/100/l00m v šedé
barvě'

Podél trasy T3 bude provedeno stání pro kontejner na biodpad. Stání je situováno mezi vozovku a
stávající zděný plot. Šířkastání je 2,25 m, délka 18,85 m. Stání mánavrženjednostrannýpříčnýsklon
2,0oÁ směrem k vozovce' Krý bude proveden z drobných žulových kostek o rozměru 100/100/100 m
v šedébarvě.
Zpevněná p\ocba - Zpevněná plocha před areálem Sklepy Jarošek (bývalé vinařské závody) bude
provedena z žuloých kostek o rozměru 100/100/100 mm. Tato plocha bude od vozovek oddělena
Žuloými obrubníky, které budou mít Úšku podstupnice 20 mm. obrubníky jsou součástívozovek'
Zpevněná plocha bude opatřena zelenjrrn ostrůvkem o rozměru 72,00 x 2,00m, kteý bude osázen 2
kusy stromů. Zelertý ostruvek bude sloužit pro zacbýáváni srážkoých vod a jejich odvádění do
podloží.
Součásti stavby jsou přeložky sdělovacích kabelů CETIN a ITSELF a přípojky dešťovékanaIizace retence.

Pro umístění.proiektovou nřípravu a provedení stavby se stanoví tvto podmÍnky:
1.
Stavba komunikace, parkoviště a zpevněných ploch bude umístěna dle situačníhoýkresu,
kteý je součástídokumentace ověřené při územnímŤizeni (ýWes č. C.101 .2, l,rypracovala
Bc. Jiřina Buchtová' zodp. projektant lrrg. Radomír Prokeš Črarr 1300825, autorizovaný
inženyr pro dopravní stavby z 03l20I7 pod zakázky 72712014), tj. na pozemcích parcely 1730
(ostatní plocha), 1799 (zastavěná plocha a nádvoří), 1808/1 (zaLtada), IB0B12 (zahrada),
1809/1 (ostatní plocha), I809l4 (ostatní plocha), 1809/5 (PK 6448) - ostatní plocha, 1947lI
(ostatní plocha), 1947163 (ostatní plocha), I959lI (zastavěná plocha a nádvoří), 1967lI
(ostatní plocha), 455212 (ostatní plocha) a 4563 (orná půda) v katastrálníminemi Mutěnice.
V Trase T1 (dolní část ulice Pelcova) je v u úseku dlouhém 85,07 m nal,ržen střechovitý
příčnýsklon komunikace.

2.

Plánovaná stavba komunikace, parkoviště a zpevněných ploch podléhá vydárti stavebního
povolení, kjehož lrydání je příslušný speciální stavební uřad podle $ 15 odst. 1) písm. c
stavebního zákona.

J.

o

4.

Projektová dokumentace pro stavebru Ťizeni musí bý zpracována v souladu s dokumentací
ověřenou v rámci územníhoŤizeni a v souladu lyhláškou č. 14612008 Sb.' o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb.

5.

Stavba přípojky kanalizace - retence bude umístěna dle situačního výkresu, kteý je součástí

stavební povolení je možno požádat po nabytí prárrrrí moci tohoto rozhodnutí.

dokumentace ověřené při územnímťlzeni (ýkres č. C.I0I.2, r.1pracovala Bc. Jiřina
Buchtová, zodp. projektant lng. Radomír Prokeš ČxaJr 1300825, autórizovaný inženýr pro
dopravní stavby z03l20I7 pod zakázlq ]27l20I4), tj. na pozemcích parcely 1809/1 (ostatní
plocha), I809l4 (ostatní plocha), 1'94711 (ostatní plocha), 1947163 (ostatní plocha)
v katastráln im uzemi Mutěnice.
Přípojka kanalizace a retence - Nawženy jsou 3 nové trasy dešťovýchvod (T1, T2.7,T2.2) a
přípojka kata7izacePYC 250x7,3 SN8 celkové délky cca 250 m, která bude zaústěna do nové
podzemní retenčnínádrže. Retenčníprostor,,R" o objemu 34 m3 bude situovaný d'o ,,soutoku"

ulic Pelcova a Šlechtitelská. Jedná se o podzemní montovaný objekt světlých
240lI90 cm, délky B,B m z betonových rámcových dílcůse zpewrěnými kouty.

6.

7.

8.

9.

rozměrů

Přípojka kanalizace - retence nelyžaduje stavební povolení, ohlášeníanijiné obdobné opatření
podle stavebního zákona nebo zvláštních prár.ních předpisů a nepodléhá oznámeni o lživání
stavby podle $ 120 stavebního zákona ani vydání kolaudačníhosouh1asu podle ust. s I22
stavebního zákona. S její realizací je možno započítpo nab}tí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stavba přetožek sdělovacích katlelů CETIN a ITSELF bude umístěna dle situačního
výkresu, kteý je součástídokumentace ověřené při územním řízeni (ýIces č. C.101.2,
vypracovala Bc. Jiřina Buchtová, zodp. projektant Ing. Radomír Prokeš ČraIr 1300825,
autorizovaný ínženýrpro doprarmí stavby z0312011 podzakázky 727lz0l4), d. na pozemcích
parcely 1809/l (ostatní plocha), 1808/1 (zaltada), IB0B12 (zabrada) a 1799 (zastavěná plocha
a nádvoří) v katastrálnímuzemi Mutěnice.
Přeložka kabelu CETIN a ITSELF - stávávající vedení kabelů CETIN a ITSELF budou
přeloženy, neboť se nacházi v kolizi s nově navrženou komunikací. Nové sdělovací kabely
budou uloženy mimo nor.'u komunikaci. Celková délka přeložky bude cca75 m.

Před zaháiením stavby komunikace' parkoviště a zpevněnÝch ploch ie nutné provést
přeložkv stávaiících sdělovacích kabelovÝch rozvodů CETIN a ITSELF.
Přeložky sdělovacích kabelů CETIN a ITSELF ne:,ryžaduji stavební povolení, ohlášení ani
jiné obdobné opatření podle stavebního zákona nebo zvláštníchprávních předpisů, ale
podléhají kolaudačnímu souhlasu dle $ 122 stavebního zákona. S jejich realizací je možno
započítpo nab}.tí prármí moci tohoto rozhodnutí.

10.

11.

Územni rozhodnutí je závazné
územníhoÍizeni.

i pro právní nástupce jeho

nawhovatele a ostatní účastníky

Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle $ 22 odst. 2 dle zákona č. 2011987 Sb. v platném
znění (o státní památkové péči)záměr ýstavby oznámit Archeologickému ústar,u a umožnit
jemu nebo opráiměné organizaci provést na dotčenémúzemízáchrarný archeologický

ýzkum.

12.

Upozorňujeme, že podle $ 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20lI987 Sb. v platném znění (o státní
památkové péči),můžekrajshý úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě,
nebo fyzické osobě oprár.něné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání nesplní
oznamovací povinnost Stanovenou v $ 22 odst. 2 zákona č.20l19B7 Sb. v platném znění (o
státní památkové péči).

13,

Upozorňujeme, že podle $ 39 odst. 2 pism. Í) zákona č,. 20ll9\7 Sb. v platném znění (o státní
památkové péči),můžekrajslcý úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč ýzické osobě,

kÍerá Se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povirrnost
v $22 odst.2 zákonač.20ll987 Sb' vplatnémznění (o státnípamátkovépéči).

14,

15.

stanovenou

Na stavbě musí bý během prací veden stavební deník, v němŽ musí být zaznamenány všechny
údaj e pro posouzení postupu praci a staru zaměstnaných osob, j akož i dalšízávažné okolnosti
související se stavbou.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkajici se bezpečnosti práce a technických
zaŤízeni, naŤízern vlády č. 59112006 Sb. o bližšíchminimálníchpožadavcích na bezpečnost a
ochranu zdravi při práci na staveništich, naÍizenívlády č. 36212005 Sb.' o bližších
požadavcíchna bezpečnost a ochranu zdravi při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z ýšky nebo do hloubky a dbát o ochranu zdravi osob na staveníšti.Zadavatel stavby
posoudí, zda se na stavbu vztahujípožadavky $ 15 zákona č.30912006 Sb., zákon o zajištění

dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci.
16,

Terén musí by't pŤed závěrečnou kontrolní prohlídkou srovnán, stavební suť a výkopový
materiál můžeby't oďváženpouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem.

17.

Při

18.

Staveniště bude odpovidat požaďavlďm ustanovení $ 24e vyhl. č. 50112006 Sb., o obecných
požadavcíchna l,ryuživáníúzemi. Stavební čirrrrost bude uskutečňována tak, aby vzhledem
k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlir,y sníženyna minimum.

19.

Štooy způsobenév pruběhu ýstavby nebo
upravujících náhradu škod.

20.

Při provádění stavby nesmí dojít k výraznému zhoršování životních podmínek nejbliŽšího

stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky
požadavcich na stavby.

č. 26812009 Sb., o technických

v souvislosti s ní budou řešeny podle předpisů

okolí stavby (prašnost, hlučnost, znečišťovánívozovky)'

je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími
rozhodnutími týkajícimi se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat týo
'
dokumenty svému nástupci. IJzemntrozhodnutí j e závaznéi pro prár,ní nástupce.

2r.

Vlastník stavby

22.

Územn rozhodnutí

kontrolním orgánům.

i

schválená dokumentace musí bý stále na staveništi k nahlédnutí

23.

Stavbu bude provádět právnická nebo

24.

Před započetim zemníchprací je nutno požádat vlastníky dotčených inženýrských sítío přesné

ýzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Minimálně 15 dní
pŤed zabájenm stavebních prací bude oznámena stavebnímu úřadu.

výýčenítras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotliými vlastníky musí bý

respektovány. Jedná se o sítě ve vlastnictví:
E. oN Distribuce' a. s., (vyjádření E.oN českd republika S. r. o., ze dne
pod zn. 87456 - 16161855)

GasNet, S.

5001 450393

r. o.' (vyjádření GridServices, S. r. o., ze dne ]7. 2.

13.

2. 2017

2017 pod č. j.

českti telekomunikačníinfrustruktura a. s., vyjódření CETIN ze dne 3. 2' 20I7 pod č.
j.. 526948/17 a ze dne 3' 2. 2017 pod č. j. 526954/17 a ze dne 6. 2. 2017 pod zn.
5 2 6918/ t 7, 5 269 s 4/ r 7-POS
Sklddka Hraničky, s.r.o., vyjádření ze dne ]7. 2' 2017
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.' ze dne 3. 3. 2017 pod zn. 2/Ho/17/197
itself, s.r.o., ze dne 12. 7. 2017 pod zn,l7/000619-A
Pokud by při provádění prací byl zjištěn Úskyt neznámého podzemního vedení, musí bý o
tom neprodleně uvědomen vlastďk tohoto vedení' kteý stanoví dalšípodmínky pro provádění
prací.

25.

Stavba bude dokončena do 48 měsícůod právní moci tohoto rozhodnutí.

26.

Při provádění stavbv musí bÝt dodrženv podmínkv

obsažené ve stanovisku:

Městský úřad Hodonín, odbor životníhoprostředí: lyjádření ze dne 15. 2. 2017 pod
č. j. MUHOCJ Íl955l20l7 oŽP a doplněné lfiádření
21.3.2017 pod č. j. Mt]HdCJ
""-án"
2034512017oŽP
ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody nebudou

dotčeny, záměr je možný.

ad 2) Stanovisko vodopróvního úřadu" Z hlediska zójmů chróněných vodním zákonem a zókonem
o vodoyodech a kanalizacích je předložený záměr možný za podmínky:

]. Práce v

ochranných pásmech vodovodů a kanalizací

pro

veřejnou potřebu lze provádět jen

písemnýru souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ust. $ 23 cit. zákona
č' 274/2001 Sb.
2. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohroženíjakosti povrchových nebo
podzemních vod v danénl úzerní'
s

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářsní: záměr je možný
Veškeréodpady, které budou vznikat, musí původce (priivnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucímznehodnocením,
odcizením nebo únikem, shromažd'ovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do
vlastnictví pouze osobě oprávněné kjejich převzetí (pokud odpady nemůžesám využítnebo odstranit
v souladu se zákonem o odpadech), ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností a dodržovat dalšípovinnosti ph,odce odpadů uvedené v $ 16 zákona
o odpadech.
Využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití"
Upozorňujeme, že při naklódóní s odpady vznikajícími podnikatelskou činnostínesmí být zneužíván

systém tříděného sběru obce (nádoby na tříděný sběr, odpadkové koše), hnÚ

je

určený pro

obyvatelstvo.
Dóle upozorňujeme, že neupravené stavební odpady nesmějí být použity k zásypům či jiným terénním
úpravám, jejich využitík tomuto účeluje možnéaž po úpravě (drcení, dotřídění), v zařízeních k tomu
určených (recyklačníchlinkach)dle zák. č' 185/2001 Sb.' o odpadech, v platném znění.
ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: záměrje možný

Při realizaci

stavby nesmí dochózet ke znečišťováníovzdušía veškeré stavební práce musí být
prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.' o ochraně ovzduší,v platném znění' Při realizaci
bourání stavby nesmí docházet ke znečišťovóníovzduší a veškerédemoliční práce musí být prováděny
v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Především nesmí dochózet k nadměrnému próšení. Podle potřeby a povalty procesu bude material
z demolice dostatečně vlhčen, např. skrápěním, vodní clonou či mlžícímzařízením.
ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme
Stavbou budou dotčeny pozemlry zemědělského půdníhofondu KN p.č' 4563, kde dojde k záboru 2,5 m2
zemědělské půdy a pozemku KN p.č. 1B0B/1 a 1B0B/2, kde bude provedena přeložka sdělovacích

kabelůocelkovédélce5m'Dle$9odst'2písm.a)bodu]zákonaoochraněZPFnenítřebasouhlasu
orgánu ochrany^ZPF k odnětí zemědělské půdy pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o
výměře do 25 m2, což je tento konkrétnípřípad' Krealizaci nemame nómitek.
ad 6) Z hlediska ochrany

PUPFL a hospodaření v lesích: Není připotnínek,

nenachózí pozemek určený k plněnífunkcí lesa.

ve vzdólenosti do 50 nt se

Krajské ředitelství police Jihomoravského kraje, územn-íodbor Hodonín - dopravní inspektorát
27.2.201l pod č. j. KRPB-49995-1lČJ-2016-060606

_ stanovisko ze dne

Dopravní inspektorát v Hodoníně na zókladě Vašížádosti ze dne 3. 2. 2017 a předloženéprojektové
dokumentace z ]/2017, souhlasí s vydóním rozhodnutí o umístěnístavby a stavebního povolení, kdy
doporučujeme k usměrnění silničníhoprovozu vizuálně oddělit navazujícízpevněné plochy od vozovlry,
zejména před Skepy Jarošek, jiným odstínem žulovékostlql, jiným rozměrem žulovékostlq, případně
jiným způsobem.
Pro realizace stavby budou dodržeryl podmínlry dotčených orgánů a organizaci, přičemž provedením a
zřízením stavby nesmí dojít k ohroženíbezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu.
Dalšípodmínlry: Pokud y rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozem.ních
komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspehorátu v Hodoníně žádost o vyjádření

k návrhu přechodné úprcny proýozu s přesnými terntíny a n.áyrhem přechodného dopravního značen.i
k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu. o stanovení přechodné úpravy proyozu
rozhodne příslušný silničnísprávní úřad'

Účastníci řízení podle $ 27 odst. 1 správního řádu
obec Mutěnice QČo - 00285145), Masarykova}}O,696II Mutěnice

odůvodnění
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 13. 6. 2017 žádost o r.ydání územního
rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: Komunikace, parkoviště, zpelměné plochy včetně přeložek
sdělovacích kabelů CETIN a ITSELF a přípojky dešťovékanalizace - Íetence, ul. Pelcova' ul.
Šlechtitelská, Mutěnice na pozemcích parcely parcelní číslo1730 (ostatní plocha), 1799 (zastavěná
plocha a nádvoří), 1808/1 (zahrada), IB0B12 (zahrada), 1809/1 (ostatní plocha), I809l4 (ostatní
plocha), 1809/5 (PK 6448) - ostatní plocha, 1947l1(ostatní plocha), 1947163 (ostatní plocha), I959n
(zastavěná plocha a nádvoří), 1961lI (ostatní plocha), 455212 (ostatní p1ocha) a 4563 (orná půda) v
katastrálním tlzettj Mutěnice.
Vzhledem k tomu, že pÍedloženépodklady spolu s přílohami nebyly úplné,vyzval stavební úřad
stavebníka opatřením ze dne II.7.2oI7 pod čj. MUHOCJ 47633l2OI7.Bh.ÚŘUS.Výzv kjejich
doplnění a usnesením ze dne II.7 ' 2OI7 pod čj" MUHOCJ 47682l2OI7.Bh.ÚŘUS.PŤer uzemníÍízerlt
přerušil. Po doloženíchybějících podkladů pokračoval stavební úřad v Íízen|
Žádost byla doložena následuj ícímidok1ady:

o
.
.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

závazné souhlasné stanovisko Hasičskéhozácktanného sboru Jihomoravského kraje'
územníhoodboru Hodonín ze dne 27.2.2017 pod ev. č. HSBM - 2 - 26- 7-v5 _ PoKŘ 2Ol7 apod ev. č. HSBM -2 -26 - I7-Iv5 - PoKŘ -2OI7
závazné stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru investic a ídržbyze dne 12. 7. 2017
pod čj. MUHOCJ 4196212017
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 22. 2. 2017 pod
č j. KHSJM l)Izzlz)l7lHo/T{oK
vyjádření Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 15. 2' 2017 pod
č. j. MUHOCJ II955l2Or7 oŽP a doplněné vy'jádřeď ze dne 2I. 3. 2017 pod č. j. MUHOCJ
20345l2OI7

oŽr -vyi.

'"yjádření KraJsky úřad Jihomoravského kraje ze dne 28. 2.2011 pod č. j. .IMK 3097312017

stanovisko Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územníhoodboru Hodonín'
doprarmího inspektorátu ze dne 27 .2.2017 pod č. j. KRPB - 49995-IlČI _ 2OI7_ 060606
vyjáďení společnosti Vodovody a kana7izace Hodonín' a. s.' ze dne 3. 3. 2017 pod zn.

2ftIolI7l497
''yjádření společnosti E. oN Servisní, s. r. o.' r1'jádření ze dne 13.2.2017 podzn.E7456 16161sss
''yjádření Skládka Hraničky' s.Í.o. Ze drrc I] .2.2017
r,,yjádření společnosti E. oN Česká republika, S. r. o.' vy'jádření ze dne 22. 2' 2Ol7 pod zn.
s40325-1.616s349
'"yjádření společnosti GridServices' S'r.o.' ze dne l] .2.2017 pod č. j' 5001450393
r,yjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura' a.S.' (CETIN) ze ďne 3.2. 2OI7
pod č. j. 526948lIJ a ze dne 3. 2. 2017 pod č. j. 526954117 a ze dne 6. 2' 2017 pod zn.
5269 481 17, 5269 541 r7 -POS
vyjádření itself, s. r.o.) ze ďne 12. 7. 2011 pod zn.I1 1000619-A
souhlas k územnímua stavebnímu Ťizeni ze dne 1'7 .2.2017 - obec Mutěnice
smlouva o prár,u provést stavbu ze dne 2. 6. z0I7 mezi obcí Mutěnice a Jaroslavem Mrákou a
Janou Mrákovou, Servístky 133, Mutěnice

Smlouva o prá\u provést stavbu ze ďne 2. 6. 2011 mezi obcí Mutěnice a Petrem lštvánkem,

a

Školni 189, Mutěnice
smlouva o prálu provést stavbu ze dne 2. 6.2017 mezi obcí Mutěnice a Karlem Konečným,
Šlechtitelská 725, Mutěnice
smlouva o prár,u provést stavbu ze dne 2. 6.2011 mezi obcí Mutěnice a Výzkumnou stanicí
vinohradnickou' s. r.o., Šlechtitelská 34B, Mutěnice
smlouva o souhlas srea7izaci stavebního záměru ze dne I. B.2017 mezi obcí Mutěnice a
Českou republikou - úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkoých
doklad o zapIaceru správního poplatku ze dne20.7.2017

a

proj ekÍová dokumentace

Městský úřad Hodonín' obecný stavební úřad opatřením pod č. j MUHOCJ
5]O5Bl2OI7.Bh.ÚŘUS.Oztá ze dne 17.8.2OI7 oznárni v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1

stavebního zákona zahfieni územníhoŤízeni o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře
známy poměry v uzemi a žádost poskýuje dostatečný podklad pro posouzeni' záměru, upustil
v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákona od ústníhojednání a stanovil lhůtu pro
uplatnění námitek účastníkuŤizení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů
ode dne doručení tohoto oznámení. V pruběhu Íízeninebyly uplatněny žádnénámitky. Současně
v souladu s ustanovením $ 36 odst. 3 sprármího Ťádu vyzval účastníkyÍízeni,aby se lyjádřili
k podkladům rozhodnuti, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od ýše stanovené lhůty pro námitky
účastníkůtizeni, pÍIčemžtéto možnosti nebylo iyužito.
Stanovení okruhu účastníků
řízení:
Při r.ymezování okruhu účastníhiřízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru,
žeprávni postavení účastníkaiizeniv souladu s ustanovením $ 85 stavebního zákona v daném případě
přísluší:
o žadaÍelia zároveň vlastníkovi pozemků parc. č. i 730, 1B08/I, 1B0Bl2, 1809/1, 180914, 194111,,
455212 a I809l5 (PK 6448) v k. ú. Mutěnice, na kterém mábýpožadovaný záměr uskutečněn
- obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice a rovněž dle $ 85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona j e obcí, na j ej í mž r,lzemí má bý požadovaný záměr uskutečněn

o
o
o
o
o

vlastníkovi pozemku parcela parc. č. 1967lI v kat. uzemi Mutěnice, na kterém má bý
požadovaný záměr uskutečněn - Výzkumná stanice vinohradnická, s'r.o., Šlechtitelská 348,
Mutěnice, 696 II Mutěnice
vlastníkovi pozemku parcela parc. č. 4563 v kat. :úzernt Mutěnice, na kterém má bý
požadouartý záměr uskutečněn - Petr Ištvánek, ŠkolníIBg,69611 Mutěnice
spoluvlastníkum pozemku parcela parc. č. 1799 v kat. rzemi Mutěnice, na kterém má bý
požadovaný záměr uskutečněn - Jaroslav Mráka, Servístky I33, 696 11 Mutěnice a Jarta
Mráková, Servístky I33,696 11 Mutěnice
vlastníkovi pozemku parcela parc. č. I959lI v kat. llzemi Mutěnice, na kterém má byt
požadovaný záměr uskutečněn - Karel Konečný' Šlechtitelská725, 696 II Mutěnice
vlastníkovi pozemku parcela parc. č. 1947163 v kat. :územi Mutěnice, na kterém má byt
požadovaný záměr uskutečněn - Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkoých, Rašínovo
nábÍeži390142, Praha - Nové Město' 128 00 Praha

a dále osobám, jejícllžvlastnické nebo jiné věcné právo (identifikovaných označenímpozemku dle
ustanovení $ 87 odst. 3 stavebního zákona) k nížeuvedeným sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich můžebýuzemnim rozhodnutím přímo dotčeno: pozemky parcelní
číslo167811,1730, IB24lI, 1927lI,1'927l6,1839, 1840/2, l8l0lI, I84I, 1842,lB39, 1840/2,1877,
r8781t,1876, 192612, 1gr0l2, 1730, rg47l1, i809/5 (pK 6448), 1933, 1934, t797, 196312, tg66lI,
796612, 1967lÍ, 196112, 1968ll, 1974lI0, 1799, 1807,1964l|, 196415, 1966lI,196612,4563,4565,
I959l|, 1806, 1976, 191011, I974l5, 196814, 196813, 196815, 1965, 1976, 1931 vk.ú. Mutěnice

a vlastnílďm anebo správcům stávajících tolď vedení technické a dopra.mí infrastruktury, dotčených

předmětnou stavbou: Česká telekomunikačníinfrastrut1ura a.s., olšanská 268116, Žržkov, 130 00
Praha 3, Vodovody akanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova293312,695 01 Hodonín, E.oN Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera215116,37O OI ČeskéBudějovice 1 a GasNet, s.r.o., Klíšskág4olg6,Klíše'400
01 Ústí nad Labem 1, itself, s.r.o.' Pálavské náměstí 4343lII,Židentce,628 00 Bmo 28 a Skládka
Hraničky spol. s r.o., Masarykova 200, 696 lI Mutěnice.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům (a star,'bám na nich) nemohou bý tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
řízení:
Vypořádání s námitkami účastníků
V prub ěhu t1z ení nehy7y vzne S eny žádnénámitl<y

.

Městslcý úřad Hodonín, obecný stavební úřad v pruběhu územního Ťízeni o umístění stavby posoudil
žádost o lydání územního rozhodnutí o umístěnístavby z hledisek uvedených v $ 90 stavebního
zákona, projednal ji s účastníkyÍízenía s dotčenýnai orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Stavební úřad zajistil vzqemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní sprár.y
a posoudil ryjádření účastnílďÍizení.S dotčenjmi orgány státní sprár,y, jejichž rozhodnutí nebo

opatření k podanému návrhu by|a ziskána před vydáním územníhorozhodnutí omezil projednání podle

míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.
Stavební úřad v územnímřízení podle
v souladu:

$ 90 stavebního zákona posoudil,

zda

je

záměr žadatele

- s Y;danou územně plánovací dokumentací:
Zóměr se nachází v obytné zóně - ozn. 4a
obytnii zóna je určena pro plochy (s objekty) převážně individualního bydlení, ostatní zástayba
v plochách, funkčnívyužitídílčíchploch a činnosti musí respektovat prioritní funkci bydlení a nesmi

narušoyat resp. zhoršovat obytné životníprostředí anegativně ovlivňovat ráz zastavby.

V této zóně platí regulativ - DT - plochy pro doprcnu a technické vybavení s plochami veřejné a
rozpýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu, v plochách přípustný mobiliář, drobné plastiley,
pomnílry, křížeapod.

Stavba bude po dokončenísloužit jako komunikace, parkoviště, vedení technické infrastruktury.
Záměr je tedy v souladu s platným uzemnim plánem Mutěnice lydaným zastupitelstvem obce
Mutěnice dne 16. 2. 2016 pod usnesením č' VIVII, formou opatření obecné povahy č,. 112016,
s nabytím účinnostidne 3. 3.2016.

- s cíli a

úkobl územníhoplánovóní, zejména s charakterem území, s požadavlql na ochranu
architektonichých a urbanisticlďlch hodnot v území:
Navrhovaná stavba je dle pos\ftnutých parametru v souladu s cíli a úkoly územníhopánování,
především s ustanoveními s 18 a i9 stavebrllbo zákona. Posuzované změny na výše uvedených
pozemcích jsou v souladu s lydanou iyemně plánovací dokumentací a sým charakterem neovlilmí
architektonické ani urbanistické hodnoty v izemi, jelikož se jedná
infrastruktury - komunikace, parkoviště a vedení technické infrastruktury.

-

s požadavky tohoto zákona

na využiváni tlzemi:

Stavba

je

o

stavby veřejné doprarmí

ajeho prováděcích prármích předpisů. zejména s obecnými poŽadavkv

nawžena v souladu s požadavky vyhlášky č. 50112006 Sb., o obecných požadavcíchna

vylživárriuzemi.

-

požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba tak, jak je navržena, neklade dalšípožadavky na veřejnou dopravní
s

a tecbrrickou infrastrukturu.

_

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovishv dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů. popřípadě s Úsledkem řešení rozporu a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníkuřízení:
Záměr žadateleje v souladu s požadavky zvláštrtích prár.irrích předpisů (např. zák. č.33411992 sb.,
o ochraně zemědělského půdníhofondu, zákona č. 185/2001Sb., o odpadech,II4|I992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny), posouzení bylo učiněno na zákJaďě stanovisek a závazných stanovisek MěÚ
Hodonín, odboru ochrany životníhoprostředí, které hájí právě tento veřejný zájem z hlediska
zvláštních zákoni. Posouzení bylo učiněno téžna základě závazného stanoviska MěÚ Hodonín,
odboru investic atldržby jako silničníhosprávního úřadu a speciální stavebního úřadu, dá\e závazného
souhlasného stanoviska Hasičskéhozáchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru
Hodonín a stanoviska Krajského ředitelství Police Jihomoravského kraje, územníhoodboru Hodonín,
dopravního inspektorátu.
Stavba nei.yžaduje posouzení jejích vlivů na živottlt prostředí: nevztahuje se na ni zákon č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve zněni pozdějšíchpředpisů a prováděcích předpisů.
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, v územním Íizeni o umístěnístavby posoudil žádost
především z hledisek péčeo životni prostředí a potřeb požadovaného opatření v uzemi a jeho
důsledku, přezkoumal žádost a její soulad s cíli a úkoly územníhoplánování, zqména s územně
plánovací dokumentací, s podklaďy tlzemniho rozhodnutí a předchozimi rozhodnutími o ttzemi,
posoudil, zda i,yholuje obecně technickým požadavlďm na využíváni izemí popřípadě předpisům,
které stanoví podmínlcy hygienické, protipožární a techniclých zaŤizení, doprarmí, ochrany přírody,
péčeo kulturní památky, ochrany zemědělského půdníhofondu, lesního půdníhofondu apod. Rovněž
ověřil účinkybudoucího uživátti stavby a nezjistil Íozpot se závaznými stanovisky dotčených orgánů
ani s obecnými požadavky na ýstavbu.
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, zjistil, že projektová dokumentace je zpracována
oprárměnou osobou, kterou je Ing. Radomír Prokeš 1Čralr 1300825), v souladu s p1atnou územně
plánovací dokumentací obce Mutěnice (odůvodnění souladu s Úp vtutcnice viz ýše).
Městský úřad Hodonín' obecný stavební úřad v pruběhu územního Íízenio umístění stavby neshledal
důvody bránící vydáni tohoto rozhodnutí a rozhodl proto způsobem uvedeným ve vyroku tohoto
rozhodnutí.

Toto územnírozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci.
Ú zemnirozhodnutí nepozbýváplatnosti
a) bylo-li na záIdadě žádosti podané v době jeho platnosti rydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
nabyl-li'v době jeho platnosti prár,ních účink-usouhlas s provedením olrlášeného stavebního

b)

c)

záměru,

bylo-li v době jeho platnosti započato s 1yužitímuzemi pro stanovený účelv případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon ner,ydává,
vznikloJi na záldadě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavebni záměr realizovat, nebo

d) byla-li na
v

záHadě návrhu veřejnoprármí smlouly nabtazljici stavební povolení podaného
době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní sm1ouva

nabyla účirrrrosti.

Územni rozhodnutí pozbýváplatnosti téždnem, kdy stavebniuřad, obdržel sdělení žaďatele, že upustil
od záměru' ke kterému se rozhodnutivztahlje; to neplatí, bylali realizace záměru j1ž zahájena.

Poučení
Proti tomuto územnímu rozhodnutí mohou účastníciřízeúpoďat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení; prrnrím dnem 1hůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. odvolání se
podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajslcý úřad Jihomoravského kraje, Brno. odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopís zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastníkdostal jeden stejnopis. }.{epodáJi účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka'

otisk úředníhorazitka
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Ing. Monika Ilčíková v. r.

vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí bý lyvěšen na úředď desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkoý přístup (v ele}Íronické podobě) podle věty druhé $ 25 odst. 2 sprár.rrího řádu.
15. den je posledním dnem oznámení. Dnem vrlěšeníje dle $ 25 odst. 3 správního řádu den q4věšení
na uřední desce správního orgánu, kteý písemnost doručuje tedy úřední desce Městského úřadu
Hodonín.

Datum vyvěšení : ....4..t... /.

(..:.

Z.:. (.r..'.......

Datum sejmutí:

Podpís oprávněné osobý, pótvrzýici vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě . 7
zveřejněno od: .... ......4.7.'

Podpis oprávněné osoby, potvrzujícísejmutí
Razítko:

r'l.2cVF

V elektronické podobě
zveřejněno do:

Podpis oprávněné o soby,
Razítko:

Razítko:
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otvrzujici zveřej nění

Rozdělovník
UčastníciÍízení

Doručení jednotlivě:

obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611Mutěnice, IdDS: 5kebcmv
Doručeníveřejnou r.yhláškou (menovitě)

:

Petr Ištvánek, ŠkolníIB9,69611 Mutěnice
Karel Konečný, Šlechtitelská 725, 696 1 1 Mutěnice
Jaroslav Mráka, Servístky 133,696 11 Mutěnice
Jana Mráková, Servístkry I33,696 11 Mutěnice
obec Mutěnice, Masarykova2)}, 696 II Mutěnice
Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábteži3g0l42,Praha - Nové

Město, 128 00 Praha
Yýzklmná stanice vinohradnícká, s.r.o', Šlechtitelská 348, Mutěni ce, 696 11 Mutěnice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., olšanská 268ll6,Praha - Žížkov,13000 Praha
E.oN Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera215716,370 01 ČeskéBudějovice 1
GasNet, s.r.o., Klíšská 940196,Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vodovody a kanalizace Hodonín' a. s., Purlqň ov a 29 33 l 2, 69 5 1 I, Hodonín
itself, s.r.o., Pálavské náměstí 4343lIl, Žíďeruce,628 00 Brno 28
Skládka Hraničky spol. s r.o., Masarykova 200, 696 Il Mutěnice

Doručeníveřejnou vyhláškou:
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - pozemky parcelní číslo1ó7811 ,1730, I824lI,

19271r,192716,1839,1840/2,187011,1841,1842,1839,1840/2,I\JJ,rg7gll,1g76,192612,
I8I0l2, I',730, \94711, 1809/5 (PK 6448)' 1933, 1934, Í797, 196312, 1966ll, 196612, 1961lI,
196712, 1968lI, I974lI0, 1799, IB07,196411,196415, 1966lI, 196612,4563,4565, 1959lÍ,
1806, I97 6, I970lI, I97 4l5, 196814, 196813, 196815, 7965, 19]6,1931 v k.ú' Mutěnice

Uřady pro vyvěšení a podánízprály o datu qwěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě)
Městslcý úřad Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů, oddělení informatiky
podatelny, Národní tŤ1da 37 3 l25, 69 5 0I Hodonín
obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 I1Mutěnic

a

Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územníodbor Hodonín, tř. Bří Čapku 323313,
ó95 01'Hodonín, IdDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územnípracoviště Hodonín, Plucárna 1/1a'
695 27 Hodonín, IdDS: jaaai36

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, uzemni odbor Hodonín, dopr. inspektorát,
Svatopluka Čecha 7,695 01 Hodonín 1,IdDS: jydai6g
Městský uřad Hodonín, odbor investic aiďržby, Národní tÍida373125, 695 01 Hodonín 1
Městslcý úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53lI,695 01 Hodonín 1
Městslcý úřad Hodonín, odbor životníhoprostředí, Národní tÍida373125' 695 01 Hodonín 1

Správní poplatek' vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve zněni
pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. 0 a e) sazebníku ve ýši 21000,- Kč byl zaplacen
převodním pÍíkazem dne 20. 7.20I'l .
Příloha:
Příloha pro stavebďka (bude předána po nabytí prár.'rrí moci tohoto rozhodnutí):
o projektová dokumentace s ověřovací doložkou
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