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MUHOCJ

vEŘEJNÁ vYHLÁŠra
Ro ZIďoDNUTÍ
Městshý úřad Hodonín, odbor investic aidržby jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účeloýchkomunikací, příslušný podle $ 40 odst. 4, písm. a) a
odst. 5 písm. b) zákona č. l3ll997 Sb., o pozenrních komunikacích, v platném znění (dále jen zákona o
pozemních komunikacích) a v souladu $ 15 odst' 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na základě žádosti právnické osoby Jihomoravského kraje,

Žerotínovo náměstí 44913,60l82 Bmo, IČo: 70888337 zastoupené Správou a údržbousilnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 44913, ó0l82 Brno,
lCo: 7093258l (dále jen stavebn ík) ze dne 23.l0 '2l 7 ve stavebním řízenío stavební povolení, po
předchozím souhlasu podle $ l5 odst.2, stavebníhozákona vydaného Městským úřadem Hodonín,
obecným stavebním úřadem pod čj.: MUHOCJ 4l6|8l20l7'Blh.Vyj.Souh ze dne l5. 06.2017 a
Městským úřadem Dubňany, odbor výstavby pod spis. Zn.: MUDUl2500ll7-výst. ze dne 26.07.
2017 a po přezkoumání podané Žádosti a připojených podkladů stavebníka ve stavebním řizení
podle $ l09 aŽ ll4 stavebního zákona a $16 zákona o pozemních komunikacích, podle $ ll5
stavebního zákona a $ 5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhláŠka č. 52612006 Sb.) rozhodl takto:
I. vydává

STAVEBNI POVOLENI
kteým povoluj e stavebníku
Jihomoravský l<raj. Žerotínovo náměstí 44g 13, 60 1 82 Brno, IČO: 70888337
zastoupený

Správou a údrŽbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizacekraje, Bmo, Žerotínovo náměstí
44913,60182 Brno, ICO: 70932581
Stavbu:

III/42í4 Mutěnice - Dubňany
stavební objekt:

SO 101 Komunikace
na pozemcích: pozemkové parcely číslo:6440 (PK)' 6509/l (PK), 643513 (PK). 2646ll (PK), 64l0
v k.ú. Mutěnice a 3804, 352lll,323712,3ll2l4,3237ll,325016 v k.ú. Dubňany.

I

i)'rT

Stručná charakteristika stavby a povolovaných objektů:
Stavba řeší rekonstrukci silnice III/4254 v extravilánovém úsektt mezi obcemi Mutěnice a Dubňany.
Jedná se o provedení recyklace za studena' na místě v krn 0,000-2,465 a od lcrn 2,465 do klnce úseku
bude provedeno frézovánívozoylíy s obnovotl lcr1,tových vrsÍev zesíIením.Následné zesílení

konstrukce vozovlry bude provedeno pokládkou dvouvrsÍvého asfaltového lcrytu. Komunikace

respektuje stávající šířkovéa směrové řešení. V rómci sta|,by budou pročištěnypříkopy a zřízena
lcraj nice ze ŠDvče tně zřízení vodorovné ho dopravního značeni.
II. Pro provedení stavbv se stanovuií tvto nodmínkv:

l.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním Ťízení,kterou vypracoval
projektant Zpracovatelem projektové dokumentace je projektant Laboro ateliér s.r.o., Bj.
Krawce ll30' 565 0l Choceň, IČ B7 06940,zakánkačíslo: l7008,zpracovaná bŤezen2017,
kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Petr Valihrach. Čretr l005532.
2. Případné změay nesmí bý provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního
stavebního úřadu (podle ust. $ l l8 stavebního zákona).
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před
zahájením stavby musí stavebník zajistit výýčeníprostorové polohy stavby a ověření výsledků
výýčenífyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činnostív souladu s oddílem čtvrým zákona č.200l|994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění někteých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o výýčenístavby bude jedním z podkladů
pro vydání kolaudačníhosouhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a technických
zaŤízenía nutno zajistit ochranu zdraví a Žiyota osob na staveništi' zejména zákon ě. 30912006
Sb', kter1ým se upravují dalšípožadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšíchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 59I12006 Sb., o bliŽšíchminimálních
poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zďraví při práci na staveništích a naÍízenívlády č.
362/2005 Sb., o bliŽšíchpožadavcíchna bezpeěnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím páduz výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb.' o technických požadavcíchna
stavby' ustanovení vyhlášky č.l04l1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a
příslušnýchzáv azných techn ických nofem'
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č,. 398l20a9 Sb., kterou se stanoví
technické požadavky zabezpeěujícíbezbariérovéuŽívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.

7.

8.

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 bý zabezpeěeno odborné vedení realizace stavby. Před
zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbyné výýčenítras energetických'
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí(dále jen vedení). Přesné
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem. v prostoru staveniště
musí bý zajištěno před zahájením stavby' Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení
v projektové dokumentaci nezal<reslená' musí bý provádění prací přizpůsobeno skutečnému
stavu.

Při

provádění stavby musí bÍ učiněna veškerá opatření zabrařnjícípoškození

nadzemních i podzemních vedení.

9.

Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaaým ná|ezům kulturně cenných předmětů nebo k
archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo ýická osoba
podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu
a orgánu státní památkové péče,popřípadě argeologickému ústavu. Zárovefrjsou povinni učinit
nezb5rtná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební
úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

l0. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,'Stavba
povolena"' který obdržístavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítekmusí byt
chráněn před povětrnostními vlivy' aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelnéa ponechán na
místě do vydání kolaudačníhosouhlasu.
l 1. Po dobu výstavby bude zacbována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí
v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí bý 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 nebránívážnédůvody' této prohlídky se zúčastnit.

13. Stavebník

je

odpovědný

za

připadné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných

předpisů (zák' č. 89l20l2 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'Nejvyššípřípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené
v naÍízenívlády č.l4812006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinkyhluku a vibrací.
l6. Stavba bude zahájena nejdříve po nabyí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení
stavby je stanoven do [!!.!!!!.

l7.Pokud by si stavební práce výádaly omezení silničníhoprovozu (osazení dopravního znaěení
či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné pořádat zdejšísilničnísprávní úřad o
''stanovení'' dopravního značníve smyslu ust. $ 77 zákona č' 36112000 Sb', o provozu na
pozemních komunikacích, -ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si
vyŽádat vyj ádřen í Po

l

ic

i

e ČR-Dopravního in spektorátu v Hodoníně.

l8. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatnéhoužívání,lzeuŽívaÍpouze na
základě kolaudačníhosouhlasu. Spo|u se žádostí o vydání kolaudačníhosouhlasu. podanou na
předepsaném formuláři, předložístavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci
skutečného provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence
v katastru nemovitostí). Pro vydání kolaudačníhosouhlasu stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů kuŽívání stavby vyŽadovanázvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí,
aby byly před započetímuŽívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštním i právními předpisy.
19.

V

pruběhu celé výstavby musí bý plně zajištěny podmínky stanovené
vyjádřeních, zejména:

v

jednotlivých

obec Mutěnice ze dne 4.8.2017
obec Mutěnice, Masarykwa 200, 696 11 Mutěnice souhlasí s územním a stqvebním povolením
stas;by a realizací stavby ,' I l1/4254 Mutěnice _ Dtlbňany". obec Mutěnice požaduje, aby byl
zabezpečen příjezd na komunikaci Pod Dubňanskou horou po celou dobu stavby.
Povodí Moravy wj.ze dne 18.7.2017 pod č.j.: PM033l78l20t7-203tEi
Na záktadě ustanovení $ 54 odst' 1 zákona Č.zsltzoo| Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zcikon) vydnó Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému zóměru toto
stanovisko:

a) Z hlediska zájmťt daných platným Národním plónem povodí Dunaje, Plánem pro nlódání
povodňových rizik v povodí Dttnaje a Plánem dílčíhopovodí Moravy [ustanovení f 24 až $ 26
zákona č. 254/200I Sb., o vodách a o změně někteých zókonů (vodní zókon), ve znění pozdějších
předpisů je uvedený zóměr možný, protože lze předpoklódat, že záměrem nedojde ke zhoršenístenu
vodního útvaru, a že nebude mít za nósledek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního úÍvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chróněných záfulnem č. 254/2001 Sb., o vodach a o změně někteých
zókonů, souhlasíme s uvedeným zóměrem.
Upozorňujeme:
]. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stcvby v blízkosti vodního toku aje
si plně l,ědom podmínek vodního zókona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto
povinností ($ 52 - povinnosti vlastníků sttweb a zařízení v korytech voelního toku nebo sousedícíchs
nimi, $ 85- odpovědnost za způsobenéškody při neplnění povinností). Povodí Moral,y, s.p. nenese
odpovědnost za případné šbdy zptisobené průchodem vellq,ch vod při povodňových průtocích nebo
chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podíIet. Veškeró rizika možných povodňových škod
nese investor, resp' vlastník stavby
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení lcvality povrchovyach a podzemních vod'
3. odpad ze stavb1l bude likvidován v souladu se zókonem č.185/2001 Sb.
4. Provódění prací i stavba samotnó nesmí negativně ovlivnit odtokavé poměry v dané lokalitě.
5' Používanémechanizační prostředlql musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabrónění případný,rn úkapůmči únikůmropných lótek.
HZS Hodonín, vyj. ze dne 26.6.2017 pod čj.: HsBM_2_14_23l5-PoKŘ-zotz
Hasičsky zóchranný sbor Jihomoravslcého lwaje, jako dotčený orgón dle ustanovení s 26 od,st. 2
písm b) a ustanovení s 31 odst. ] písm. b) zákona č. 133/1985 Sb', o požórní ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dóle jen "zákona o Po") posoudil ýše uvedenou dokumentaci předloženou
dne 3]' 5. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením f 3l odst. 4 zákona o Po a
dóle ustanovení $ ]49 odsÍ. ] zókonač. 500/2004 Sb., spróvníhořádu,ve zněnípozdějšíchpředpisťt
z óv

azné s o uhl as né s t anov i,sko

odůvodnění: posuzovcná dokuntentace specifiknvanó v úvodu zóvazného stanoviska sptňuje
obsahové nóležitosti v souladtt s ustanovením s41 vyhlášfu č. 216/2a0] Sb., o stanovení podmínek
požórníbezpečnosti a výkonu Státního požárního dozoru (vyhlóška o požórní prevenci), ve znění
vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace'typlývá, že jsou splněny požadavlry
požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o techniclqlch
podmínkóch požórní ochrany staveb, ve znění tyhlóšlql č. 268/201l Sb.

xrÚ.rmx

Brnoo odbor

Žp,wj.

ze dne 1g.6.20t7 pod č.j.: JMK 88 285t20t7

odbor životníhoprostředí Krajsh!ho úřadu Jihomoravského lcraje prověřil uvedenou dokumentaci
v rómci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslttšnosti s tímÍozóvěrem:

Z hlediska zókona č. 254/2001 Sb., o vodóch a o změně něheých zókonů (vodní zókon), ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákorul: Předložený zóměr nespadó do
působnosti vodopróvního úřadu Krajského úřadu Jihomorcwského kt"aje. Dotčeným věcně a místně
příslušnýmvodoprávním úřadem je vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě
požadovanéčinnosti nebo stavby, v daném případě se jednó o Městslq, úřad Hodonín. Qng. Dana
Holomková, kL'2692)
Z hlediskn zákona č. 331/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdníhofondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zókon): V případě, že bude uvažovaným zóměrem dotčen zemědělsley půdnífond
(ZPF), je třeba v souladu s asl' $ 9 odst. I zákona souhlasu orgónu ochrany ZPF. Náležitosti
žódosti jsou uvedeny ll ttst. $ 9 odst. 6 zókona a příloze č. 5 vyhlóšlq, č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZpF' Žádost se podáló vždy u orgónu ochrany ZPF
příslušnéhoobecního úřadu obce s rozšířenou působností.Kompetentním orgánem ve věci udělent
souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 haje orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s
rozšířenou působností,o výměře nad ] ha orgón ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravshého
Icraje. Dle ust. $ 9 odst. 2 písm. d) souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, mó-li být ze ZPF
odňata půda k nezemědělskym účelůmpo dobu lcratšínež jeden rok včeÍnědoby potřebné k uvedení
zemědělské půdy do původního stcwu, jeJi termín zahájení nezemědělského využívónízemědělské
půdy nejméně ] 5 dní předem písemně oznámen orgónu ochrany ZPF obecního úřtldu obce s
rozšířenou působnosÍí.(Ing. Krejzek' kl. 2638)
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění někteých zákonu (esní zákon), ve
znění pozdějších předpistt a prováděcích předpisu k tomuto zókonu: KrajsIE úřad Jihomoravského
lvaje, odbor životníhoprostředí není doÍčeným orgánem Stótní správy, heým by byl pouze v
případě, pokud by byly dotčeny pozemlly určenék plnění funkcí lesc (dóle jen "P[JPFL") v rozsahu
větším než ] ha. V případě menšího dotčeníPUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od olcraje
lesa je nutno požádat o vyjódření podle $ 14 odst. 2 lesního zókona příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
Z hlediska zókona č. 111/1992 Sb., o ochraně přírody a lvajirty, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu: K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na
tokatity soustavy Natura 2000 vydnó KrÚ JMK, odbor životníhoprostředí jako orgcÍn ochrany
přírody, příslušný na zókladě ustanovení $ 77a odstavce 4 písmeno n) zákana č. 1 14/t992 Sb., o
ochraně přírody a lvajin1,, ve znění pozdějšíchpředpisťl, stanovisko podle ! 45i odstavce 1 téhož
zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůžemít ýznamný vliv na evropslql významnou
lokalitu Hodonínskó doubrava (CZ0621070). Výše uvedený zťwěr orgánu ochrany přírody vychází z
úvahy, že se hodnocený zóměr svou lokalizací nachází v EYL Hodonínská doubrava, avšak svou
věcnou povahou nenlá potenciól způsobit významné příménebo nepřímé vlivy na jejich celisvost a
příznivý stav předmětů ochrany' Posttzovaným záměrem nejsou dotčeny žádnédalšízájmy ochrany
přírody, u nichž je k ýkonu stótní správy příslušny lcrajsbý úřad ve smyslu ust. f 77a zókona č.
] 14/1992 Sb., o ochraně přírody a lvajiny, ve znění pozdějších předpisů. Qng. HanókovcÍ, kI. 4121)
Z hlediska zákona č. 20l/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a provóděcích
předpisťt k tomuto zákonu: Realizací předmětné akce nebudott umístěny nové cni měněny stovající
stacionórní zdroje znečištbvóníovzduší ve smyslu zóknna č.20]/2012 Sb.. o ochraně ovzduší. V
průběhu realizace zóměru je zapotřebí omeziÍ mýšenou prašnost vznikajícív důsledku provádění
stavebních prací. (Ing. opletal, kl. 2610)
Z hlediska zókona č. ]85/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů, ve znění
pozdějšíchpředpisů a prováděcích předpisů k tomuto zcikonu; Kompetentním úřadem k vyjádření
podle ust' $ 79 odst. 4 zákona o odpadech je příslušný obecní úřcld obce s rozšířenou působností,
tedy MěsÍsbý úřad Hodonín, odbor ŽP. Kraislql úřad k zónlěru, jak je popsán v předložené
projehové dokumentaci, uvádí nasledující skutečnosti. Projektová dokutnentace neobsahuje
nóležitosti, dle kteých by bylo naklódóní s odpady zřejmé. PoužiÍamá být technologie recyklace za

sttldena, bližšípopis ,,nrtkládciní s odpady bude zpracováno v ZoV", jak wádí zpracovatel projektu
na str' 12 Technické zprá,uy DSP-PDPS. Jiný dokument, kde by se zpracovatel projektu vypořódal s
popisem naklódání s odpady, nebyl předložen. Předloženci projektová dokumentace neobsahuje
výčet druhů (kntclogových čísel)odpadů vzniklých při realizaci stavby ani údaje o jejich množství
(tylo i nížeuvedené údaje vyžaduje mj. vyhlóška č' 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, dle příslušných příloh této vyhlóšky). PD je nutno v tomto smyslu (v dalším
stupni projektové dokumentace - pro územnířízení) doplnit tak, aby po dokončení realizace stavby
mohl dotčený orgcin na úseku odpadového hospodářství ověřit jejich předóní k využití/odstranění v
souladu se zákonem o odpadech, kdy množství předaných odpadů budou srovnatelná s množstvími
uvedenými v projektové dokumentaci. U jednotlivých druhů odpadů je nutr1o uvést také plónované
koncové nakládóní s nimi, tedy zda budou předány např. do zařízení k využíváníodpadů.formou

recyklace, nebo do zařízení k využíváníodpadů na povrchu terénu, případně do zařízení k
odstraňování odpadů aj. (je požadováno obecné uvedení druhu zařízení v pojmech zákona o
odpadech), za dodrženípodmínek provdděcích vyhlóšek k zókonu o odpadech (zejména vyhláškv č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládóní odpadů na skládlry a jejich v.vužívánína povrchu terénu, ve
znění pozdějších předpisů), a dále s ohledem na hierarchii způsobůnaklódóní s odpady (E 9a
zákona o odpadech) a na Plón odpadového hospodářství Jihomoravského ltraje (viz dáIe). Krajslql
úřad v této souvislosti upozorňuje, že odpady, které budou z místa odvóženy (včetně zeminy a
dalšíchstavebních odpadů), musí být předány opróvněné osobě dle s 12 odst. 3 zákona o odpadech,
jejížoprávněnost si zhotovitel ,stavby předem ověří zjištěním identifikačníhočíslazařízení k
nakládóní s odpady QČQ nuto osobou provozovaného, které přidětuje lcrajslql úřad. Tyto
informace, včetně opróvněnosti Íétoosoby přebírat kanlvétnídruhy odpadů, jsou dosÍupnéve
veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz
(,,Registr zařízenía spisů''), případně u krajského úřadtt. Půtvodcem odpadu bttde osoba, při jejíž
činnosti odpad skutečně vznikl. V případě, že přepravce odpadu ze stavby není oprávněnou osobou,
je za předóní odpadu oprávněné osobě přepravcem odpovědný původce. Z hlediska evidence
odpadů, kterou ze zákona vede původce i oprávněnó osoba, byl v takavém případě odpad předán
původcem přímo opróvněné osobě. Upozorňujeme dále obecně, že v projektové dokumenÍaci
uvedené způsoby naklcidání s odpady mttsí být v souladu s platnou legislativott na úseku
odpadového hospodářství' zejména dle $ 9a zókna o odpadech ve věci upřednostnění využití
odpadů (např. recvklace aj.) před jejich odstraněním (uloženína skládku), a v souladu s Plánem
odpadového hospodářství Jihomoravského lvaje (jeho závazná část byla tydóna vyhláškou
Jihomoral,'ského lcraje č. 1/2016)' Projektová dokumentace však zmiňuje pouze předóní osobě
opróvněné, z čehožvšak není paÍrné konkrétní naklódóní s odpady, jakje ýše uvedeno.
(Ing. Vernerovó, kl' 26l7)
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlislů na životníprostředí a o změně někteých
souvisejícíchzókontt (zókon o posuzovó'ní vlivů na živoÍníprostředí), ve znění pozdějších předpisů a
prol,áděcích předpisů k tomuto zákonu: Krajsky úřad Jihomoravského lvaje posoudil předloženotl
žádost s konstatováním' že zóměr svým charaherem a umístěním,nevyvoló závažnéovlivnění
živoÍníhoprostředí a teřejného zdrayí, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzovóní podle s I
odst' 2 zókona č' 100/2001 Sb', a proto není nutné podrobit jej zjišÍbvacímuřízenípodle s 7
uvedeného zókona. (Mgr. Richterovd, kl. 2684)
Z hlediska zókona č. 76/2002 Sb.' o integrované pt'evenci a bmezovdní znečištění,o integrovaném
registru znečišt'ovánía o znlěně některých zakonů (zókon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů a provóděcích předpisů k tomuto zókonu: Výše uvedenti činnost nespadó do
příIohy č. 1 zókona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemtlsí žádat o
integrované povolení.
Z hlediska zóklna č. 224/2015 Sb., o prevenci zóvažných havórií způsobených vybraými
nebezpečnými chemicnyami látkami nebo chemickymi směsmi a o změně zókona č. 634/2004 Sb., o

správních poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů. (zókon o prevenci zavažých hcwórií), a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předmětný záměr inveslora nespadó do režimu zákona.
Z hlediskn záklnů č. 14/1988 Sb.. o ochraně a lyužitínerostného bohatství (horní ztikon), č.
6l/1988 Sb., o hornich! činnosti, výbušninách a o Státní bóňské správě, č.62/1988 Sb., o
geologiclqlch pracích a o Českémgeologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a
provóděcích předpisů k těmto zákonům: Stavba nezasahuje do chróněného ložiskovéhoúzemíani
dobyvacího prostoru. Toto vyjádření není rozhodnutím ve smvslu zákona č. 500/2004 Sb., správní
řód, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy,
závaznó stanoviska a jinó spróvní opatření vydawnó ostatními spróvními úřady na úseku životního
prostředí.

K[Is, Yyj.ze dne22.5.2017 pod č.j.: KHSJM 27758l2017/Ho/HoK

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také ,,KHS JmK'') jako
orgán ochrany veřejného zdraví mísÍněpříslušný s 82 odst. ] zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některych souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dáIe Íaké
,,zákon č. 258/2000 Sb.")' ajako dotčený spróvní úřadvěcně příslušnýdle ustanovení $ 82 odst. 2
písm' i) zákona č' 258/2000 Sb. vydcivá dle ustanovení $ 77 odst. l a ! 91 odsÍ. ] ztikona č.
258/2000 Sb. a ustanovení s 4 odst. 2 písm. c) zókona č. 183/2006 Sb., o územním plónovóní a
stavebním řádu (sÍavební zókon). te znění pozdějších předpisů (dáIe také ,,stavební zókon"), v

souladltsustanovením$2odst.2asl49odst.]zókonač'500/2004Sb.,spróvnířád,veznění

pozdějších předpisů (dóle také ,,spróvní řád"), toto závazné stanovisko'' Krajska lrygienická stanice

Jihomoravslalho lvaje se sídlem v Brně souhlasí s vydáním stcnebního povolení pro stavbu ,,Silnice III/4254 Mutěnice - Dubňany", stavebník (investor): Spróva a údržbasilnic
Jihomorcnského lcraje, p'o.k., IČ 709325s1.
odůvodnění: Výchozí podklady: KHS JmK byla dne 17.5.2017 doručena žadost stavebníka o
posouzení projektové dokumentace pro tydání stavebního povolení pro stavbu - ,,Silnice III/4254
MuÍěnice - Dubňany"' stavebník (investor): Spróva a údržbasilnic Jihomoravslaiho lcraje, p.o'k., IČ
70932581' a o vydóní zóvazného stanoviska. Projektovou dokumentaci předmětné stavby
vypracoval Ing. Petr Valihrach GKAIT ]005532) pod htrwičkou společnosti Laboro ateliér s.r'o,.,
zak'čís'17008' datum březen 20l7'
Základní údaje o stavbě: Předložená dokumentace řešírekonsÍrukci silnice č. III/4254 v
extravilónovém úseku mezi obcemi Mutěnice a Dubňany, čóst úseku se nachází v intravilónu obce
Dubňany, kde mei extra,ilónový charakter. Silnice III/4251 má přímou vazbu na silnice II/380 a
II/43I a primórně sloužípro místníobyvatele jako propojení obcí Mutěnice a Dubňany. Stavba
bude provóděna za úplnéuzavírky, vedení obiízdnétrasy není v tomto stupni dokumentace řešeno.
ZačóÍek stavby je na konci obce Mutěnice' Začátek úseku km 0,000 00 je ve staničenísilnice
III/4254 v km ],055 00. Konec stavby je určen hranicí již zrekonstruovaného úseku intrmilánové
komunikace v obci Dubňary;. Směrové, výškovéi šířkavévedení knmunikace bude zachovóno. Jedná
se o provedení recyklace za studena na místě v lvn 0,000-2,465 a od lctn 2,465 bude provedeno
frézovóní vozovlql s obnovou lcrytových vrstey zesíIením.Nósledné zesíleníkonstrukce ,g26vb) bude
provedeno pokládkau dvouvrstvého asfaltového rcryattt. Dle údajůo celostátním sčítánídopral,y
prováděné ňso Čn v roce 2016 byla intenzita dopravy ve sčítacímúseku 6-5550 silnice III/4254
celkem ] 505 motorových vozidel za 24 hodin. Rekonstr'ukcí komunikace dojde ke zlepšení
nevyhovujícího až havarijního technichého Stavu vozovlql. objekt komunikace je jediný objekt
stavby. Dokumentace je l,ypracovóna v souladu s územnímipltiny obcí Mutěnice a Dtlbňany. Po
zhodnocení předloženého návrhu na vydóní stavebního povolení pro sÍavbu - ,'Silnice III/1254
MttÍěnice - Dubňany". stavebník (investor): Sprrna a údržbasilnic Jihomoravského tcraje, p.o.k., IČ
70932581 - z hlediska požadnků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s předloženým
nóvrhem souhlas. Předložený návrh není v rozporu s požadavlql vyplývajícími ze zókona č.

258/20a0 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně něheých souvisejícíchzókonů (ve znění
pozdějších předpisů), resp. nepředstavuje zdral,otní riziko pro populaci vystavenou poÍencióIním
rizikovým faktorům životních podmínek.

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, vyj. ze dne 3l.5.2017, pod čj.: KRPB_

1 30459-1 /C J -2017 -860606
Stanovisko DI Hodonín k projektové dokumentaci.
a) Dopravní inspektorót v Hodoníně jako dotčeny orgcin Státní správy na zcíkladě Vašížádosti ze
dne 29.05.20]7 a předložené projektové dokumentace z 05/2017 souhlasí s vydóním stavebního
potolení, za podmínek:
1) úpravu niveleý silnice využítk eliminaci výškavých oblouků a tím ke zvýšeníbezpečnosti

silničníhoprovozut
2) zóbradlí propustků musí mít bezpečnostnízakončení
j) čela propustkťt požadujeme šikmó ve sklonu min. ]:2.
b) Doprcruní inspektorát v Hodoníně dóIe posoudil na zókladě ustanovení $ 77 zákona č. 36l/2000
Sb., o proýozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místníúpraty provozu dle
Situací č.v. 3.1, 3.2, 3.3 a 3.1, a s tímto nóvrhem souhlasí za podmínek.'
1) lcrátké vodícítabule "Z 3" požadtjeme umístit přímo do směrového oblouku tak, aby byl pro
řidiče patrný průběh oblouku
2) že provedení a umístění dopravního značeníbude v souladu s tyhláškou č. 294/2015 Sb., Herou
se provódějí pravidla provozu n(l pozemních komunikacích. v platném znění, a dle příslušných
platných norem a techniclrych podmínek TP 65 "Zásady pro doprtnní značenína pozemních
komunikacích": TP 1 33 "Zósady pro vodorovné dopravní značenína pozemních komunikacích".
Pro realizaci stcwby budou dodrženy podmínlq, dotčených orgánů a organizací. přičemž
provedením a zřízenímstcwby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu.
DaIšípodmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních
komunikacích. je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žódost o vyjódření k
nóvrhu přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a nóvrhem přechodného dopravního značení
k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu. o stanovení přechodné úprat'y provozu
rozhodne příslušný silničníspravní úřad.

MěÚ Hodonín, odbor Žr,,wj. ze dne 1.6.2017 pod čj.: MUHocJ
Vlastní vyjódření.'

ad
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hlediska oc'hrany přírody a lvajiny: Pro realizaci stavby jsou stanoveny následující

podmínley:

1'1. stromy v prostoru stavby budou chróněny (např bedněním, plotem nebo obalením kmenů
jutou), aby byla zajištěna ochrana dřevin před mechaniclqm poškozením (např. pohmoždění a
potrhóní kůry. dřeva a kořenťt)
].2. zařízenístaveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich
tak, aby nedošlo kjejich poškození
].3. kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděnímani odstavovóním strojů a
materiálů
].4' v případě, že by mělo čištěnípříkopu (čištěníje součástístavby) probíhat v chróněném
kořenovém prostoru dřevin 'vymezenýnl min' okapovou linií stromů, která je vymezena průmětem
korttny na zem, je povinností investora zajistiÍ dozor nad probíhajícímipracemi odborným
pracovníkem, který bude provódět kontrolu všech výkopů na hraně a v rómci chróněného
kořenového prostoru.
1'5. v případě, že by bylo nutné přerušit kořeny většínež 3 cm v průměru, je nutný souhlas dozoru a
musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Případné změny v záměru požadujeme předem projednat s orgánem ochrany přírody a lcraiiny MěÚ
Hodonín.
Vyřizuje: Ing. Pešóková - kl. 312
ad 2) Stanovisko vodopróyního úřadu. zóměr je možrty za podmínek:
1. Trasa komunikace je v souběhu, popř. krížívodovodní přivaděč Dubňarty - Mutěnice. Próce v
ochranných pósmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provódět jen s písemým
souhlasem vlastníka veřejného vodovodtt nebo veřejné kanalizace dle ust. $ 23 zókona o
vodovodech a kanalizacích.
2. Rekonstrukce komunikace bude cca v lcrn 2- 2,4 probíhat na hrózi rybníka Jarohněvického a mezi
km 2,0 - 2,] bude přechózet vodní tok Kyjovka. Podle s 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke
stm,bóm a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s
takovými pozemlry sousedících, pokrtd ýto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, nutný souhlas
yodoprávního úřadu' Žádost o souhlas je nutné podat podle vyhlášfu č. 432/2001 Sb. o dokladech
žódostío rozhodnutí nebo l,yjádření a o nóležitostech povolení, souhlasů a l,yjádření vodopróvního
úřadu (především stanovisko správce vodního toku). Formulář žádosti je ke staženína
www.hodonin.eu, Městshý úřad, odbory úřadu, odbor životníhoprostředí, .formulóře - vodní
hospodářství.
3. Stavba musí být provóděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohroženíjakosti povrchových
nebo podzemních vod v daném území.
Vyřizuje: Ing. Próškovó - kl. 397
ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství'' zóměr je možný.
Veškeréodpady, Heré budou vznikat, musí původce (právnická osoba nebo fyzickó osoba
oprávněnó k podnikóní, při jejichž činnosti vznikcjí odpa$l) zabezpečit před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovaÍ utříděné podle jednotliých druhů a
kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže
sóm využítnebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat dalšípovinnosti původce
odpadů uvedené v $ 16 zákana o odpadech. Dóle upozorňujeme' že neupravené stavební odpady
nesmějí být použiý k zásypům či jiným terénním úpravám, jejich využitík Íomuto účeluje možnéaž
po úpravě (drcení, dotřídění), v zařízeních k tomu určených (recyklačníchlinkach) dle zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Na naklódóní s nekonta.minovanou zeminou, pokud je
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účelystcnby na mísÍě,na herém
byl vytěžen, se zókan o odpadech nevztahuje. Jinak musí být se zeminami nakládáno v souladu se
zókonem o odpadech a vyhlášlry 291/2005 Sb., o podmínkóch ukládání odpadů na skleidlql a jejich
využívónína povrchu Íerénu.Vyřizuje: Ing. Múčkovó - kI. 396
ad 4) Z hlediska ochrany ovzdušísděIujeme: zóměr je možný.
Při realizaci nesmí dochózet ke znečišťovóníovzduší a veškeré stavební próce ruusí být provóděny v
souladu se zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vplatném znění' Vyřizuje: Ing. Tomšíkovó
- kl. 395
ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sděIujeme: k zóměru nemáme námitek.Vyřizuje; L. Taptičovó - kI.
386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Dle přiloženéhoprojektu dojde k dotčení
PUPFL, při žádosti o odnětí je třeba postupovat v souladu s l,yhláškou 77/1996 Sb., o nóležitostech

žódosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Dotýká-li se řízení podle mláštních předpisů zójmů chróněných lesním zákonem, rozhodne stavební
úřad nebo jiný orgán státní spravy jen se souhlasem příslu,šnéhoorgónu státní spróvy lesů, heý
můžesvůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčenípozemků do
vzdólenosti 50 m od olvaje lesa. Souhlas'vydávaný jako podklad pro rozhodnutí příslušnéhoúřadu
je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodrultím ve správním
řízení. K vydání územního rozhodnutí je nutný souhlas Státní sprav-v lesů a k rydóní stavebního
povolení je nutné rozhodnutí o odnětí z PUPFL. Vyřizuje: Ing. Cellar - kl. 381

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova2l44l1'14800 Praha 4' vyj. ze dne 27.3.2017,pod
č.j.:Ett027l17
Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěnímstavby v ochranném pásmu sítě
technické infrastruktury ( TI ) společnosti T -Mobile Czech Republic a.s. Na zókladě předložených
projekÍových podkladů daváme souhlasné stanovisko kvydóní Územního souhlasu / rozhodnutí
(Stcruebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby. Dle předložených dokladů nedojde ke
kolizi s Íechniclou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2' 155 00 Praha 5' vyl. ze dne 27.3.2017,
pod č.j.: Mw0000059187 387 69
Sdělujerue Vóm, že společnost Vodafone Czech Republic a.S., Se sídlem Praha 5, nóměstí Junkových
2. IČ: 25788001, zapsaná dne ] 3.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městslqlm soudem v Praze
pod spisovou značkou 8.6064 na zcikladě předložené dokumentace ze dne 27.3.2017 souhlasí s
realizací projehu. Ve vámi zadaném zójmovém územía v uvedené výšce (ýška stavby: 0 m, výška
jeřóbu: 0 m) se nenachází žódné podzemní ani nadzemní vedení našíspolečnosti.

česká telekomunikační infrastruktura a.s.' olšanská 268tt6' 130 00 Praha 3, vyj. ze dne
4.4.20t7 pod čj.: 58031ó/17
(l)Vyjódření je platné poLtze pro zójmové územíurčenéa vyznačenéžadatelem, jakož i pro důvod
vydóní Vy jó dlení stanovený žadatelem v žódosti. Vyjádření pozbývó platnosti uplynutím doby
platnosti v tomto Vyjódření uvedené, změnou rozsahu zájmového územíči 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
zajmovém územíprokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předchózející zahójení realizace stavby ve
vyznačeném zójmovém územístóle odpotídó skutečnosti, to vše v zavislosti na tom, která ze
skutečnostírozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínlry ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjódření a ve Všeobecných podmínkach
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikačníinfrastruhura a's.; které jsou nedíInou součóstí
tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba' je povinen řídit se těmito Všeobecnými
podmínkomi ochrany SEK společnosti Českó telekomuniknční infrastrukÍura a.s.
(j) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha
SEK, jež je zalweslena v přiloženém ýřezu/výřezech z účeloyémapy SEK společnosÍiČeská
telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjódření, vc|etně Všeobecných podtnínek
ochrany SEK nepředsÍavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro kteý podal shora označenou
žadost nebo pro zpracování projekÍovédokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje
do ochranného pósma SEK, vyzvat písemně společnost Česka telekomunikačníinfrastruktura a.s. k
upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Českó
telekomunikačníinfrastruktura a.S. pověřeného ochranou sítě Jo,sef Hanskut, e-mail:
j os ef' hanshtÍ@ce tin. cz (dále j en P o S ).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Českó telekomunikačníinfrastruktura a.s.
Stavebník, Herý vyvolal překládku SEK je dle uslanovení s 104 odst. ]7 zókona č. 127/2005 Sb., o
elektroniclqlch komunikacích a o změně něktetých souvisejícíchzókonů povinen uhradit společnosti
Českó telekomunikační infrastrukÍura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stóvajícího Íechniclaiho řešení.
(5) Pro účelypřeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření .je stavebník povinen uzavříÍ se
společnostíČeskó telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překlódtry SEK.

(6) Společnost Českci Íelekomunikačníinfrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené
a vyznačenézójmové územíposkytnuý veškeré, ke dni podóní shora označenéžódosti, dostupné
informace o SEK.

Q) Žadateli převzetím tohoto Vyjódření vznikó povinnost poskytnuté inÍormace a clata užítpouze k
kteý mu byla taÍo poslrytnuta. Žadatel není opróvněn poslqltnuté informace a data
rozmnožovat, rozšit'ovat, pronajímat, půjčovatči jinak užívatbez souhlasu společnosti Českó
telekomuniknčníinfrastruktura a'S. V případě porušenítěchto povinností vznikne žadateli
odpovědnost vyplývající z platných próvních předpisů, zejména předpisů próva autorshlho. V
případě dotazů k Vyjódření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikačníinfrastruktura a.S. na
asistenční lince 238 461 1 1 I.
účelu,pro

GasNet, s.r.o. Brno, Yyj.ze dne 18.5.2017 pod č.j.: 5001501031
V zójmovém územíse nachózí STL plynórenské zařízení v našíspróvě - viz přiložená situace.
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pósmo plynárenskeho zařízení. Plynovod a přípojky s
ntwrtóvccími T-kusy (dóle jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komuniknce' Pokud by
zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou
ťlpravu dohodnutou na místě samém. Kříženía souběh inž' sítís plynovodním zařízením musí být v
souladu s Č,Slr 73 60 05, tab. t a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značlry,
sloupl atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou'yzdálenost dle ČsN EN 12007, TPG 702
04, čl. ]4.5 a l4.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
Povrch nad plynórenslým zařízenínl požadujeme zhoÍovit z rozebíratelného materiólu (chodníley,
ujezdy, parkovací stání atd.)' Nad plynárenslrym zařízením nesmí býÍ umístěny souběžně obrubnílry
nebo .jiné zařízení s pevným základem. Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet lrytí dle
Čstl rs 6005. Pohtd realizace stavby vyuoló výškovou n'ebo směrovott úpravu trasy plynórensluého
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka' Náklady budou hrazeny investorem stavby. Toto
stanovisko se neýká žódných úprav plynórenského zařízení v dané lokalitě' Nutno řešiÍ samosÍa'tně
(http:// wwlp.g():šnet'cz/cs/IilnÍaktni-sv)stem/|. Současně si 'tyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření
našich podmínek při zjiŠtěnísituace na místě' V rozsahu této stavb1l souhlasíme s povolením stavby
dle záklna 183/2006 Sb' ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas plaÍípro územnířízení, řízení
o územnímsouhlasu, veřejnopróvní smlou'uy pro umístění stavby, zjednodušenéúzemnířízení,
ohlóšení, stavební řízení. společnéúzemní a stavební řízení, veřejnoprťwní smlouvu o provedení
stavby nebo oznámení sta'v'ebního zóměru s certifikótem autorizovaného inspektora. V zájmovém
územíse mohou nqchózet plynárenská zařízení jiných vlastníkůči spróvců, případně i dlouhodobě
nefunkční/neprovozovaná plynárenskó zařízeni bez dosttlpnýc'h informací o jejic'h poloze a
vlastnictví. Plynórenske zařízení aplynovodnípřípojlry jsou dle ust. $ 2925 zókona č.89/2012 Sb',
občanslaého zákoníku, provozovány jako zařízení mlóšt' nebezpečnéa z tohoto důvodu jsou
chráněny ochranným pósmem dle záklna č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení
podmínek ut,edených v tomto sÍanovisleu zakládá odpovědnost stcnebníka za vzniklé škody. Rozsah
ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů' Při realizaci
uvedené stavby budou dodrženy podmínlql pro provódění stavební činnosti:
I) Za sÍavební činnosti Se pro účelytohoto stanoviska povctžujívšechny činnosti prováděné v
ochranném pósmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i benýkopové technologie
a terénníúpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit
bezpečnost a spolehlivost plynórenslcého zařízenía plynovodních přípojek (např. trhací práce,
sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možnérealizovat pouze při dodrženípodmínek sÍanovených v tomto
stcnovisku. Nebudou-Ii ýto podmínlg, dodržeryl, budou stcnební činnosti, považovány dle s 68
zókona č.458/200a Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Při každézměně projekÍu nebo stavby (zejména trasy naslrhovaných inženýrslqlch sítí)je nutné
požádat o n'ové stanovisko k této změně.

j) Před

zahójením stavební činnosti bude provedeno vyýčenítrasy a přesné určeníuložení
plynárenského zařízenía plynovodních přípojek. Vyýčenítrasy provede příslušná provozní oblast
(formulóř a kontakt naleznete nawww' gridservices.cz nebo NoNsToP zókaznickó
linka 800 ] ] 33 55). Při žódosti uvede žadatel naši značku (číslojednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoyiska. o provedeném vyÍyčeníÍrasy bude sepsón protokol. Přesné určeníuložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj nóklad. Bez
vyýčenítrasy a přesného určeníuloženíplynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stcnebníkem nesmí býÍ vlcstní stcnební činnosti zahójeny. Vytyčeníplynárenského zařízení a
plynovo dníc h př ípoj e k p ov ažuj e me z a

za

háj

e

ní st av e b ní či n nost

i.

4) Bude dodržena nti ČSN 73 6005, TPG 702 01, zákon č.158/2000 Sb. ve znění pozdějŠích
předpisů, případně dalšípředpisy souvisejícís uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provódějící stavební činnosÍibudou prokazatelně seznameni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pósma a těmito podmínkttmi.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určeníuloženíplynórenského zařízeníje stavebník
povinen ttčinit Íaková opatření, aby nedošIo k poškozeníplynórenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použitípneumaticlých, elektriclrych, bateri6yých a
moÍoroých nóřadí.
7) odfuté plynórensla! zařízení a plynovodní přípojlry bůdou v průběhu nebo při přerušení sttlvební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškazení.
8) V případě použitíbezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplnéobnaženíplyntirenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení
na nóklafil stavebníka. V případě, že nebltde tato podmínka dodržena, nesmí být potlžita
zvýkopov á te chnologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit knždéi sebemenšípoškozeníplynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačníhovodiče, výstražnéftlie atd.) na teleÍon
be

239.
10) Před provedením zósypu výkopu bude provedena kontrola dodrženípodmínek stanovených
I

pro

stovební činnosÍi,kontrola plynórensháho zařízenía plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušnó provozní oblast (onnulář a kontah naleznete na www.gridsenlices.cz nebo N)NST)P
zókaznickó linka 800 1 1 33 55). Při žódosti uvede žadatel naši značku (číslojednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynórenské zařízení, které nebylo
odhaleno. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené klntroly nesmí být
plynórenske zařízení a plynovodní přípojlE zasypóny. V případě, že nebudou dodrženy ýše uvedené
podmínky, je stnebník povinen na zókladě výmy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zósÍupce doložit průknznou dokumentaci o nepoškození
plynórenskeho zařízení a plynovodních přípojek během ýstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v nlístě styku stavby s plynárenslým zařízením a plynovodními přípojkami.
11) Plynórenské zařízení a plynovodní přípojlql budou před zósypem výkopu řcidně podsypóny a
obsypóny těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výslražnáfólie žtutébarvy, vše
v souladu s Č'sl'ral'r 12007-I-4, TPG 702 0], TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončenístavební činnostíbudou řódně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzóvěrů a ostatních armatur na plynórenslurm zařízení a plynovodních přípojkóch, vč.
hlavních uzóvěrů p[,nu (HUP) na odběrném plynotém zařízení udržovctt stóle přístupné afunkční
po celou dobu trvóní stavební činnosti.

14) Případné zřizovóní staveniště, skladovóní materiálů' stavebních strojů apod. bude realizovóno
mimo ochranné pásmo plynórenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
I5) Bude zachována hloubka uloženíplynórenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
st anot i s ku uve de no j

inak).

Při pottžitínákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenslai zařízení a plynovodní přípojfu tlloženímpanelů v místě přejezdu plynórenskeho
16)

zařízení'
Platí pouze pro územívyznačenév příloze tohoto stanoviska a to 24 měsícůode dne jeho vydání.

českéradiokomunikace a.s., Skokanská2t1711, !69 00 Praha 6 _ Břevnov, vYj. ze dne
5.4.20t7, pod čj. : UPTs/os/167 303 12017
K Vašížádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítísdělujeme, že na Vámi
vyznačeném uzemi nedojde ke styku s Žádným podzemním vedenímlzaÍízenímv našísprávě. Z
hlediska stávajících zájmŮ Českých Radiokomunikací a.s., nemáme ke shora uvedenému záměru
Žádné námitky či připomínky.

E.oN Servisní s.r.o.' wj. ze dne ó.4. 2017 pod č.j.: E7456_16172030
'
Při provádění zemních
nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribučnía sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.' a nařízenívlády č. 59]/2006 Sb., učinit veškeró
opatření, aby nedoŠloke škodám nc rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob

elektrickym proudem, zejména Íím,že bude zajištěno:
]. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyslrytujícího Se v zájmovém územído všech
vyho t ov ení prov ódě c í do kum ent ac e.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažovanéstavby s distribučníma
sdělovacím zařízením v projehavé dokumentaci a musí odpovídat Čsl'l:s 2000-5-52, ČsN zs doos
a PNE 33 3302.
3. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané staybou (hradí investor stavby), není-li písemnou
dohodou stanoveno j inak.

1.

Neporušení stabiliý podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního

uzemňovacího vedení'
5. Neprodlené ohlcišení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozovdní
ECD na telefonní číslo800 22 55 77.

E.oN česká republika, vyj.ze dne 10.5.2017 pod č.j.: s40325-1ó178168
ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v oP zařízenídistribuční

při splnění těchto podmínek"
Případná kolize s distribučnímzařízením ve spróvě ECZR, bude řešena přeložkouve smyslu $ 47
zókona č. 158/2000 Sb., v platném znění (přeložku romodného zařízenízajištuje jeho vlastník na
nóklady toho, kdo poÍřebu přeložlry vyvolal)'
2) Uvažovaná stcwba mttsí respehovat ochranné pásma distribučníhozařízení.
3) V případě' kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedeni NN, W dle
platných Čs1ť,pun, zaji,stí EC:ZR nópravnó opatření (sníženíkabelového vedení, založení do
plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednavlE investora předané na ECZR
neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž nákla$l s tím spojené hradí investor sÍavby v plné
soustavy
1)

výši.

I2) Vyřešení zpťtsobu provedení souběhu a lvíženívýše zmíněné akce s romodným zařízením musí
odpovídat příslušým ČSN.
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13) Přinání zástupce ECZR ke konÍrole křižovatek a souběhů před zóhozem ýkopu. o kontrole
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínlql, budou

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na nóklady investora stavby.
14) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchoými vlivy distribuční
saustaty odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 31 ]050, ČsN
EN 50341-], PNE 33 0000-1, Čsu rtr so 522, ČSN EN 6] 936-].
l5) Po dokončenístavby a činnosti připomínóme, že v oP zařízení je dále zakazáno:
a) zřizovat bez souhlastt vlastníkn těchto zařízení stavby či umist'ovaÍ konstrukce a jinó podobnó
zařízení,jakoži uskladňovat hořIavé avýbušnélótlql
b) provódět bez souhlasujeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechóvat růst porosý nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení tysazovat trvalé porosý a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
I6) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovóny podmínlE uvedené ve vyjádření o
existenci zařízení distribučnísoustavy ve vlastnictví a provozovóní ECD a podmínkóch práce v jeho
blízkosti ze dne 06.01'20I7.
l7) Veškeró stavební činnost v oP elektriclai stanice W/NN, nadzemního vedení W, podzemního
vedení VN a NN, bude před jejím zahójením konzultována s příslušnou RegionáIní spróvou (dóle
jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro próce v oP příslušnéhorozvodného zařízenídle
platné Čslrrlrl 50 I ]0-1.
18) Veškerépráce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičůmv oP
nadzemního vedení 22 kV a ýkopové práce v oP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapět'ového stavu vedení a vyprultí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

UPC česká republika, wi.ze dne 29.3.2017 pod č.j.: |70342lzlcm
Společnost InfoTel,-spol. s r.o. (dáIe jen InfoTel) zplnomocněna od ]'3'2017 k zastupovóní
společnosti UPC Česka republika, s.r.o. (dále jen UPC) jako vlastníka sítě elektroii"ti,rl,
komunikaci ve spróvních, stavebně - správních, povolovacích a jiých řízení na zókladě Vaší
žódosti o vyjádření o existenci sítě po určenía vyznačenízójmového území- předloženíprojektové
dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydóní vyjádření vydává nósledující vyjódření: ve
vámi wznačenémzájmovém územípředmětné stavby se nachdzí vedení veřejné komunikačnísítě a
jeho ochranné pásmo společnosti UPC, jejížexistence a poloha je zalcreslena v příIoze tohoto
vyjcidření. ochranné pásmo WKS je v souladu s ustanovením $ 102 zákona č' 127/2005 Sb., o
elehroniclrych kamuniklcích a o změně někteých souvisejících zókonů stanoveno rozsahem ],5 m
po stranóch lcrajní hrany vedení WKS (dáIe jen ochranné pósmo)' Podzemní WKS jsou uloženy v
pískovém loži volně v zemní Úze, k yty cihlou. folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkach PE,
optické kabely v chráničkách HDPE.
(1) Vyjádření je plaÍnépouze v rcimci
žadatelem v žádosti.
SpolečnosÍ UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřenó třetí
osoba dodržínížeuvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany WKS společnosti
UPC, které jsou součástítohoto vyjódření. Vyjádření pozbyvá platnosÍi uplynutím doby platnosti,
změnou rozsahu zájmového územíi změnou důvodu l,ydóní'vyjódření uvedeného v žódosti nebo
nesplněním povinností stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjódření, to vše v závislosti na tom, která ze
skutečnostírozhodnó pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdřív' Platnost vyjádřeníje 1
rok od data vydóní. Sítě je ruÍno v projektové dokumentaci/ýIcresu v legendě (zákresu) označit jako
UPC ' nikolit, jako slaboproud. Karneval, TV, KT' TKR, Sloane, kabelová televize, apod. K
označeníje možnépoužitífulmbinace, pokud jsou sítě v souběhu s.jinými sítětni.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečnéhoodkladu vyzvat společnost

UPC ke stanovení konlcrétních podmínek ochrany WKs, případně k přeložení WKS poté, kdy
zjistil, že jeho zóměr. pro kteý podal shora označenou žádost, je v kolizi s WKS a v rómci
realizace záměru bude nutnó manipulace, úprava či přeložení WKS. Výna ke stanovení
konlcrétníchpodmínek ochrany WKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před
počátkem zpracovóní projektové dokumentace stavby, která kolidtje s WKS, požódat společnost
UPC o stanovení konlcrétních podmínek ochrany WKS nebo případně podmínek k přeložení WKS,
a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel - p.Čípektel.: 6067760I9 (dále jen PoS).
(3) Stnebník' Heý vyvolal překlódku WKS je dle ustanovení $ l01 odsÍ. ]6 zákona č.127/2005

Sb., o elektronickych komunikacích a o změně něheých souvisejíeích zókonů povinen uhradit
společnosti UPC veškerénóklady soltvisejícís tyvolanou překládkou dotčenéhoWKS, a to na
úrotni stávajícího technického řešení. Překlódku romodu UPC zařadí statebník do projektové
dokumentace a rozpočtu své stavby.

(1) Pro účelypřeložení WKS dle bodu (3) tohoto vyjódření je stavebník povinen uzavříÍ se
společnosti UPC ,,Dohodu o provedení vynucené překlódlry podzemního vedení sítě elektronickych
komunikncí" a ,,Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízeníslužebnosti inženýrské sítě" v dostatečnént
časovémpředstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahójením stavebně správního řízení nct
přís lušném s tave bním úřadě).
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjódření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrcny WKS společnosti UPC,
které jsou nedílnou součástítohoto vyjódření.
V případě jalqlchkolil dotazů k poloze WKs a její dokumentaci lze kontaktovat taktéžýše
uvedenou pověřenou osobu společnosti InfoTel. Vyjódření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane
Park Properý Trust, a.s. Tato firma b1lla ke dni 1.7.20] 1 sloučena do UPC Česka republika, a.s.

Vodovody a kanalizace Hodonín, wi. ze dne 23.6.2017 pod č.j.:2|Holt7l2t48
Stanovisko: K předložené PD nemcime zcisadní nómitlcy. V rámci realizace stavby
re spe

ktov a t ý t o př ipom ínlry.

je

nutno

1. V zájmovém prostortt provciděných prací jsou uloženy inženýrslai sítě - vodovod a vodovodní
přivaděče v provozovóní VaK Hodonln, a.s. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k
znepřístupnění ev' poklopů na stávajícím vodovodu (a kanalizaci) tj. poklopti Š+H+domovních
uzóvěrťt' Uvedené poklopy osadit do niveleý nově navržených povrchů. Rovněž upozorňujeme, že
vlivem výstavby noých povrchů nesmí dojít ke zhoršenítechnickeho stavu daných sítí(ryk p
próce, hutnění apod.).
2. Zahójení stavebních prací požadujeme oznámit v dosÍatečnémčasovémpředstihu vedoucímu
provozu vodovodů a kanalizaci Hodonín - tel. 5l8 353 173, ved. Ing. Kozlík' K technickému
posouzení stóvajících přípojek vody a kanalizace přizvat pověřeného pracovníka provozu Hodonín vedoucí Ing. Kozlík, nebo technik provozu Ing.Zapala - tel' 518 353 173. Posouzení technického
stavu provést nejpozději do závěrečnéprohlídky stavby a písemný záznam o tomto posouzení
předložit k zóvěrečné prohlídce stavby'
3. Před zahójením výknpoých prací kontaktovat pověřeného zóstupce naŠía.s., tj' ved.Inq.Kozlík,
tel.S]8 353 173, ohledně tyýčenístávajícího vodovodu a kanalizace. Vyýčeníbude provedeno na
nóklady investora. Zajištění trasy vodovodních a kanaližačníchpřípojek provedou vlastníci
nemovitostí.

1. K případým pracím prováděným v ochranném pásmu veřejného vodovodu a kanalizace' přizvat
pověřeného pracovníka VaKu Hodonín,a.s - ved.lng.Kozlík 518 353 173. ochranné pósmo veřejné
kanalizace a vodovodu dle zóknna č.274/2001Sb. o vodovodech a knnclizacích pro veřejnou
potřebu je 'vymezeno vodorovnou vzdólenosti od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a
kanalizační stolql na každou sÍranu u vodoyodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm

včetně, ],5 m u vodovodních radů a knnalizačních stok nad průměr 5a0 mm, 2,5 m, u vodovodních
řadů a kanalizačníchstok o prům' nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce většínež 2,5
m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce potrubí nyšují

olm.
5'

Výstavbott zpevněných ploch nesmí dojít ke zmenšení minimólního krytí stavajícíhoveřejného

vodovodu.

Do kanalizace nesmí být odvedeny žódnédrenóžní (balastní) vody.
7. K zóvěrečnéprohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a krlnalizaci Hodonín - tel.S18
353 173, ved. Ing. Kozlík.
8' Při výstavbě respehovat Č.y'^/ 73 60 05 - prostarou normu uspořádťiní sítípodzemních
'
inženýrskych vedení a ostatní platné
ČSN a ustanovení'
9' Za spróvnost PD odpovídó dle zókona č.183/2006 Sb., (staveb' zák.), $15s $15g zpracovatel PD.
]0. Platnost tohoto sÍanoviska je omezena na ] rok od data vystavení Při jakékoliv změně je nutno
6.

si vyžódat nově stanovisko.

Účastníci ř:.rzení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravs\ý kraj. Žerotínovo nánrěstí 44gl3,60l82 Bmo, IČo: 70888337

Vypořádání

s

Vypořádání

s

-

návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky'

lyjádřeními účastníků
k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

odůvodnění:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 44gl3,60182 Brno, IČo: 70888337 zastoupený Správou a
údržbousilnic Jihomoravského kraje. příspěvková otganizace kraje. Brno, Žerotínovo náměstí
44913,60182 Brno, IČo 7093258l (dále jen stavebník) podal dne 23. l0. 2017 u zdejšího
Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržbyjako speciálního stavebního úřadu žádost o
vydání stavebního povolení pro stavbu IrIl4254 Mutěnice _ Dubňany' stavební objekt: So l0l
Komunikace, na pozemcích: pozemkové parcely číslo:6440 (PK)' 6509/l (PK), 6435/3 (PK),
2646ll (PK)' 6410 v k.ú. Mutěnice a 3804' 3521'll,323712,3ll2l4,3237ll,325016 v k.ú' Dubňany.
Žádost byla předepsaným způsobem doloŽena.

Pro stavbu byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle $ l5 odst' 2 stavebního zákona
vydaného Městským úřadem Hodonín. obecným stavebním úřadem pod čj.: MUHSCJ
41618l20l7.Blh.Vyj.Souh ze dne l5. 06. 2017 a Městským úřadem Dubňany, odbor výstavby pod
spis. Zn.: MUDU/2500l|7-výst. ze dne 26.07.2017. Speciální stavební úřad v souladu s $ 16
zákona o pozemních komunikacích a podle $ l12 odst. l stavebního zákona oznátmil písemností
čj.: MUHoCJ 7435212017 ze dne 24. l0. 20l7 zahájení stavebního řízeníznámým účastníkům
tízenía dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle $ l 12 odst. 2 stavebního

zákona od ústního jednání a místníhošetření. Současně v písemnosti stanovil účastníkům
Íízení
lhůtu pro podání námitek avyzval dotčenéorgány ke sdělení stanoviska.
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby,speciální stavební úřad oznámil zahájení
stavebního Íízeníveřejnou vyhláškou' Veřejná vyhláška byla v souladu s $ 25 odst. 2 zákona č.
50012004 Sb', správní řád, vyvěšena po dobu 15 dnů na úřednídesce Městského úřadu Hodonín' a
na úřední desce obce Mr'rtěnice a na úřednídesce Města Dubňany. Současně bylo oznámení zveřejněno
dálkovým přístupem na www.hodonin.eu.
Y Íízeníbylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob' která vyplývají z vlastnictví
stavby na pozemku, na kterém mábý stavba prováděna a dále zda mohou bý přímo dotčena práva
odpovídajícívěcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zd,a mohou
bý přímo dotčena práva osob' která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na
něm a dále zda mohou bý přírno dotčena práva odpovídajícívěcnému břemenu k sousednímu
pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků
řízeníve smyslu $ l09 stavebního
zákona.
Účastníkstavebníhořízenípodle$l09odst' lpísm.a)ab)stavebního zákonaapodle$27odst. l správního
řádu:
- Jihomoravsky k'aj, Žerotínovo náměstí 44gl3,60182 Brno,

Účastnícistavebního řízení podle $ l09 odst.

l

IČo: 70888337

pism. c) ažf) stavebního zákona, v postavení účastníků
podle

$ 27 odst. 2 správního řádu:

-

-

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, nrůže-libýt jeho
vlastnické právo k pozemku prováděnínr stavby přímo dotčeno.

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídajícívěcnému břemenu, mohou-li bý jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena,
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, můŽe-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídajícívěcnému břemenu. může-libýt toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,

'
Učastnícistavebníhořízenípodle$
l09odst. l písm'g)stavebníhozákona,vpostaveníúčastníkůpodle$27
odst. 2 správního řádu:

-

osoba, o které tak stanoví zvláštníprávní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zái1my chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v
územnímrozhodnutí.

K řízeníbyly doloženy týo doklady:

1.
2.

projektová dokumentace pro stavebníÍízení

.
o
o
.
o
o
.
o
o

vyjádření a stanoviska:
obec Mutěnice ze dne 4.8.20|7
Povodí Moravy vyj. ze dne l8.7.2017 pod čj.: PM033 l78l20l7-203lFi
HZS Hodonín, vyj. ze dne 26.6'2017 pod č j ': HSBM -2-|4-23l5-PoKŘ-20 l7
KrÚ JMK Brno, odbor Žv, vyj' ze dne 19.6.2017 pod č j.: JMK 88 28512017
KHS, vyj. ze dne22.5'2017 pod čj.: KHSJM z7758l20l7lHo/HoK
Krajské ředitelswí Policie Jihomoravského kraje, vyj.Že dne 3l .5.2017, pod čj.: KRPBl 3 04 59 - | l Č J -20 l 7 -060606
MěÚ Hodonín. odbor ŽP, vyj. ze dne 1 .6. 2Ol7 pod č j ': MUHOCJ 378}812017 oŽP-vyj
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova2l44l|, l4800 Praha 4,vyi.zedne27.3.2017,
pod čj.: El1027ll7
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, |55 00 Praha 5, vyj. ze dne 27 .3.2017,
pod č j' : Mw000005 9 l87 387 69

.
o
.

3.
4.
5.
6'
7

'

o
r
o
o

Česká telekomunikačníinfrastruktura a.s., olšanská268l/6,l30 00 Praha 3, vyj' ze dne
4.4.2017 pod čj': 580316l|7
GasNet, s.r.o. Brno, vyj.ze dne l8.5.20l7 pod čj.: 500l50l031
Českéradiokomunikace a.s., Skokanská 211711. l69 00 Praha 6 _ Břevnov, vyj. ze dne
5'4.2017, pod čj.: UPTs/osi l6730312017

E.oN Servisní s.r.o.' vyj. ze dne 6.4.2017 pod ě j.:E7456-I6l72030
'
E.oN Česká republika , vyj.ze dne l0.5.20l7 pod čj.: S40325_l6l78168
UPC Česká republika. vyj. ze dne 29.3.201 7 pod čj.: l7O342lz/cm
Vodovo dy a kanalizace Hodon

ín, vyj. ze dne 23 .6.201 7 pod č j.:

2lHol

|7

l2l 48

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle $ l5 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský
úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod čj. : MUHoCJ 4l6l 8lz0l7.Blh.Vyj.Souh ze dne
15. 06. 2al7 a Městským úřadem Dubňany, odbor výstavby pod spis' Zn.: MUDU/2500ll7výst. ze dne 26. 07. 2017.

Rozhodnutí vodoprávního úřadu vydal Městský úřad Hodonín, odbor Žv pod čj.: MUHOCJ
53514/2017 ze dne 3.8.2017.
Závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa vydal Městský úřad Hodonín, odbor
ŽP pod čj.: MUHoCJ 45059/2017loŽP ze dne28.6.2017.
Smlouvy o právu provést stavbu na pozemky 3ll2l4 a 3804 v k.ú. Dubňany, na pozemky
parc.č. 3326113 a3325114 v k'ú. Dubňany' pozemek KN 352lll v k.ú.Dubňany, pozemky
PK 6509/l' PK2646ll, KN 6410 v k.ú. Mutěnice
Plán kontrolních prohlídek stavby.

Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla

dána účastnftůmřízení možnost nahlédnout do podkladů
rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, odboru investic aúdržby jako speciálního stavebního úřadu.
Připomínky a stanoviska účastníkůřízení a dotčených orgánů jsou řešeny v podmínkách stavebního
povolení _viz bod 20' výrokové části tohoto rozhodnutí.
Ve lhůtě určenék uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena Žádná připomínka ani námitka
proti vydání stavebního povolení.

V

pruběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
zhledisek uvedených v $ 16 zákona o pozemních komunikacích a v $ lll stavebního zákona a
posoudil vyjádření a Stanoviska dotčených orgánů a účastníků
Íízení.V průběhu stavebního Ťízení
byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníků
Íízení.
Závěrem lze konstatovat, Že uskutečněním ani užívánímstavby nebudou ohroŽeny zájmy chráněné
stavebním zákonem' předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních kornunikacích,
předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnýmizávaznými technickými
normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zúmy účastníkůŤizení.
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního Íízeníneshledal důvody briánící povolení stavby a
provedení stavby, a rozhodl tak, jakje uvedeno ve výtoku tohoto rozhodnutí.
Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
okruh účastníků
řízeníje speciálním stavebním úřadem stanoven dle $ 109 stavebního zákona a
jejich postavení dle $ 27 zák. č' 50012004 Sb., správní řád, ve znénípozdějších předpisů.
Stavba nesmí bý zahájena' dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabyí právní moci
stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace.
Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. nebude
stavba zahájena.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení $ l44 správního řádu jedná o řízení s velkým
počtem účastníků,uvědomil Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržbyúčastníkyo zahájení
stavebního Ťízeníveřejnou vyhláškou. To se netýká účastníkůřízeni uvedených v $ 27 odst. l
správního řádu. V souladu s $ l15 odst.5 stavebního zákona se účastníkůmŤízení,
kteří byli o
zahájení stavebního řízeníuvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením
veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi se stavební povolení doručuje do vlastních rukou.
Doručeníveřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením $ 25 správního řádu tak, Že
se písemnost vyvěsí na úřednídesce Městského úřadu Hodonín a na úřednídesce obce Mutěnice a
obce Dubňany a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícímdálkorrý přístup' Patnáctým
dnem po vyvěšeníbude písemnost povaŽovánaza doručenou.

Za vydáni tohoto povolení byl podle pol. 17 odst' 1, písm. i) zákona č,. 63412004 Sb', o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřen správní poplatek ve výši l0 000'_ Kč, kteqi byl
uhrazen dne:4. 07.2016, převodem na účet.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí m:ůžeúčastníkř:zení podle $ 68 odst. 5 zákona č. 50012004 Sb., správní
řád, podat odvolání do l5-ti dnů ode dne jeho doručeníke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Brno - odboru dopravy' prostřednictvím zdejšíhospeciálního stavebního úřadu.
Podle $ 82 odst. l správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým
výrokům' odvolání proti odůvodněníje nepřípustné.
Podle $ 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání bý patrno, kdo je činí,a které věci se týká.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu aaby každý úěastník Yízeni dostaljeden stejnopis.

otisk úředního razitka
Ing.

LudmilaŽivná

referent odboru investic audrŽby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 1S-ti dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
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Učastníkstavebního řízení podle s 109 odst. 1 písrn a) u b) stavebního zákona a podle $ 27 odst. I
sprúvního řúrlu:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 44913,601 82 Bmo' IČ: 70888337 zastoupené Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 44gl3,601 82
Brno, IČ: '1093258l obdržípodle $ 144 odst. 6 SŘ do vlastních rukou.
Účastníci stcvebního řízenípodte $ 109 odst. 1 písm- c) ažÍ)stavebního ztikona, v postavení účastníků
podle $ 27 odst. 2 sprdvního řtÍdu:
. porlle
$ I09 písm- c) stavebního ztÍkona (vlastník pozemku, na kterěm mó být stavbo provótlěna, není-Ii
stavebníkem)
o Město Dubňarry, Nám.lS.dubna ll49, 696 03 Dubňany
o obec Mutěnice' Masarykova 200.696 l1 Mutěnice
o Dobrovolný svazek obcí Mutěnka, Masarykovo niírněstí 30ll, 697 0l Kyjov
. Česká republika, Úřad pro zastupování Státu ve věcech majetkových, RašínovonábieŽí390/42, Nové
Město, Praha2
. podle
$ l09 písn d) stavebního ztÍkona (vlastník stnvby na pozemku, na kterém mú být stavba provdděna
a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě prdvo odpovíclajícívěcnému břemenu):

E.oN Česká republika s.r.o'' F'A'Gerstnera 2151,3704g ČeskéBudějovice

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská268l16' l30 00 Praha 3
RWE Distribučníslužby, s.r.o., Brno. Plynárenská 499ll,PSČ 657 02
Vodovody akanalizace Hodonín' a.s.' Purkyňova293312,695 l l Hodonín

' podle $ 109 pístn e) afl stavebního ztikonu (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo
md k sousednímu pozemku prdvo odpovídajícívěcnému břemenu) dle $ II2 odst. t stavebního ztikona se v

případě řízení s velkým počtem účastníků
tito účastníciidenffikují označenímpozemků a staveb
evidovaných v kaÍastru nemovitostí:

Soupis sousedních pozemků na katastru Mutěnice 700444
864i6 (PK); 2577 (PK);2576 (PK);2575 (PK);257a QK);2573 (PK); 2s72 (PK);2s71 (PK);2570t2 (pK);
257011 (PK); 2569 (PK); 2568 (PK);256712 (PK):256711 (PK); 2s66 (PK); 256s (PK);256412 (PK);256a11
(PK);2563 (PK);2562 (PK);2561 (PK);2560 (PK);2559 (PK);2ss9 (PK);2558 (PK); 2557 (PK);2556
(PK);25ss (PK); 255a @K);2553 (PK);2552 (PK);2551 (PK);2550 (PK):254e (PK);2s48 (PK);2547
(PK); 2546 (PK); 2545 (PK);2saa GK);2543 (PK);2542 (PK);254112 (PK); 2541ll (PK); 2540 (PK); 2539
(PK);2s38 (PK);2537 (PK);253612 (PK); 2536ll (PK);2s3s (PK);2534 (PK);2s18 (PK); 264513 (PK);
6509ll (PK):2645ll (PK);ó435ll (PK);264613 (PK);264616 (PK);6a1l11 (PK); 64L3l1(PK);8l2l1 (PK);
6s3814 (PK); 2598 (PK); 259712 (PK); 259612 (PK); 259511 (PK); 25e412 (PK); 259311 (PK); 259212 (PK);
2s9113 (PK);259112 (PK);259011 (PK);258912 (PK);2588/3 (PK); 2588/2 (PK);258711(PK); 2s86l2 (PK);
2s8sl3 (PK);2585/l (PK);258a12 fK);2583/1 (PK);258212(PK);258112 (PK);2580/1 (PK);2s7912(PK);
257811(PK); 6580/2 (PK); ó589/2 (PK); 6589/3 (PK);
Soupis sousedních pozemků na katastru Dubňany 633585
3'77211:3'77212;37'1517;377511'7;3775116;376911;3770;32383240;3241;3244133248;32466;
324911;324913..324914;324912;323714;325017;305911;325212;325315.'325715;326413
172112 171911
1'l 17 ; 17 12123 ;2228;3022;3023 :3 t 03 I 5 ;3 1 03 l2;3 I 03 I 4;3049 I 5 ;3048:3069 ;
307 5;307 613:'3079;3082;3083;3084;309011;309012.'309013.'31
08/6;3108/5;3108/4:3108/3;
3 108/2;3 l 1 l l8;3 l 65 l2;3 165 l 1 ;3 l 67 13 :3 l 69 ;3 17 0:3 17 l ;3 17 5 ;3 Í7 6',3236:

z012l

l7l8lt

' podle $ 109

písn g) stavebního ztÍkona - osoba,

o které tak stanoví zvllištníprdvní přeclpis, pokud mohou
být stavebním povolením dotčeny veřejně zújmy chráněné podle zvldštních prdvních předpisů a o těchto
věcech nebylo rozhodnuto v územnímrozhodnutí

obdržípodle $$ 25 odst.

1

a 144 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou

Dotčenésnrávní orgánv a ostatní:
. Po|icie ČR, rŘ Policie JmK, územní odbor vnějšísluŽby DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01Hodonín
o HZS JmK, územníodbor Hodonín' třída Bří čapků3, 695 03 Hodonín
. KrajsV úřad JmK, odbor Životního prostředí. Žerotínovo nám.449l3,60l 82 Brno
o Krajská hygienická stanice JmK - územnípracoviště, Pluciírna la, 695 27 Hodonín
o Městský úřad Hodonín, odbor ŽP, Národní třída25,695 35 Hodonín
o MěstsV úřad Hodonín, obecný stavení úřad, Homí Yaly 2,695 35 Hodonín
o Městský úřad Dubňany, odbor výstavby, Nám.l5.dubna 1149, 696 03 Dubňany

Úřadv pro vwěšenía podání znráw o datu wvěšenía seimutí:
o Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Nrírodní třida2í,695 35 Hodonín
o MěstskY úřad Dubňany, Nám.l5.dubna ll49, 696 03 Dubňany
. obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200. 696 11Mutěnice
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