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ROZIJODNUTI
Městský úřad Hodonín' odbor investic a idržby jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III.
třídy, místníchkomunikací a veřejně přístupných účelovýchkomunikací, přísltršnýpodle $ 40 odst. 4,
písm. a) zákonač.l3l1997 Sb., o pozemních komunikacích. v platném znění (dále jen zákon o pozemních
komunikacích) a v souladu $ 15 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.' o územnímplánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na základě žádosti právnické osoby obce Mutěnice,
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IC 00285145 (dále jen stavebník) ze dne 13. 12.2017 ve stavebním
řízení o stavební povolení, po předchozím souhlasu podle $ 15 odst. 2 stavebního zétkona vydaného
Městským úřadem Hodonín, obecným stavebním úřadem pod čj.: MUHOCJ 5lll20l8.Blh.Vyj.Souh ze
dne 3. 1.2018 a po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů stavebníkave stavebnímřízení
podle $ |09 aŽ l 14 stavebního zákona a $l6 zákona o pozemních komunikacích, podle $ 115 stavebního
zákona a $ l8c vyhlášky č,. 50312006 Sb.' kÍerou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška ě' 50312006 Sb') rozhodl takto:
I. vydává

STAVEBNÍ PovoLENÍ
kteným povoluje stavebníku

obci Mutěnice, Masarykova 200,69ó 11 Mutěnice, rč oozmr+s
stavbu

Mutěnice uI. Pelcova, uL Šlechtitelská - oprava místních komunikací

so

stavební objekt:

101 Komunikace, parkoviště, zpevněnó plochy

na pozemcích: pozemkové parcely: 1730, |799, l808/l' l808/2, 1809/1. 180914, l809/5 (PK 6448), 1947l|,
1947 163, 195911, 1967 l| ,

455212, 4563 v k. ú. Mutěnice.

Stručný popis návrhu stavb}r:

Projektová dokumentace řešíumístění komunikace, parkoviště, zpevněných'ploch včetně přeložek sdělovacích
kabelů CETIN A ITSELF a přípojky dešt'ové kanalizace - retence na ul' Pelcova a na ul. Šlechtitelská v Mutěnicích.

Komunikace - Jedná se o obousměrné dvoupruhové vozovtv. Širkavozoveb je 5 m. Délka úseku v ulici Pelcova je
318,70 m (trasa Tt), v ulici Štechtttelskó pak 154,56 m (trasa T2). Je také navržena trasa T3, heró propojuje ulici
Pelcova s ulicí Šlechtitelskou, v podstatě se jedná o polcračování ulice Letní. Její détka je 34,]7 m. Vozávlq, mají
navrženy jednostranný příčnýsklon 2,0 %vždy k levému olrraji vozovky dané trasy (ve směru staničení). V trase Tl
je pak v úseku dlouhém 85,07 m navržen
střechoviý příčnýsklon 2,0 oÁ, (staničenírt-zÚ-o,o7l 00 - TI -0,085 07), na úseku dlouhénl I0,a0m $taničeníTI0,085 07 _ T1-0,095 07) pak dojde ke změně sklonu ze střechoyitého na jednostranný příčnýsklon 2,0'% k levému
okraji vozovlry (r, směru staničení),kteý proběhne až po konec opravoyaného úseku trasy TJ. Kryt vozovek je
navržen z drobných žulových kostek o rozrněru 100/100/100 m v šedébarvě.
Parkoviště, stání pro kontejner - Podél trasy T2 jsou navržena 2 podélná parkovací stání. Šířkastání je navržena
2,50 m z důvodu situovóní parkovacích míst při pevných překážkách (v našem případě se.jedná o drátěné
oplocení.1. Délka stání je 6,75 m. Parkoviště je na začótku a na koci opatřena klínem šířky 1,00m, heý umožňuie
provést parkovací manévr. Parkoviště mají navržen příčýsklon 2,0'% směrem k vozovce. Kryt bude proveden z
drobných žuloých kostek o rozměru 100/I00/100m v šedébarvě.

Podél trasy T3 bude provedeno stání pro kontejner na bioodpad' Stáníje situováno mezi vozotku a stavající zděný
plot. Šířkastání je 2,25 m, délka 18,85 m. Stání má nawžen jednostranný příčnýskton 2,00.4 směrem k vozovce.
Kryt bude proveden z drobých žuloých kostek o rozněru I00/100/100 m v šedébarvě'
Zpevněná plocha - Zpevněná plocha před areálem Sklepy Jarošek ftývalé vinařské zúvo$l) bude provedena z
žuloých kostek o rozměru 100/100/100 mm. Tqto plocha bude od vozovek oddělena žuloými obrubnílql, které
budou mít ýšku podstupnice 20 mm. obrubnílry jsou součástí vozovek. Zpevněná plocha bude opaÍřena zeleným
ostrůvkem o rozměru 12,00 x 2,00m, kteý bude osázen 2 kusy stromů. Zelený ostrůyek bude sloužit pro zach'ttávání
srážkotých vod ajejich odvádění do podloží.
II. Pro provedení stavbv se stanovuií hrto oodmínkv:

l.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení,kterou vypracoval projektant
PP projekt Hodonín s.r.o', Dobrovolského 397ll5,695 01 Hodonín, ze dne 03l20l'7. zakázka č.:727l20l4,

ověřená autorizovaným inŽenýrem pro dopravní stavby Ing. Radomír Prokeš
tohoto roáodnutí.

2. Případné zmény nesmí bý

3.

4.

5'

Črntr l300825.

která je přílohou

provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního

stavebního úřadu (podle ust. $ l l8 stavebního zákona).

Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením
stavby musí stavebník zajistit vyýčeníprostorové polohy stavby a ověření výsledků výýčení
fuzickou osobou, které bylo uděleno úředníoprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činnostív souladu s oddílem čtvrtým zákona č' 20011994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejícíchs jeho Zavedením' ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
zeměměřictví). Doklad o výýčenístavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačníhosouhlasu.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce atechnickýchzařízení
a nutno zajistit ochranu zdtaví a Života osob na staveništi, zejména zákon č. 30912006 Sb., kterým se
upmvují dalšípoŽadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovněprávních vztazich a o
zajištěníbezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování sluŽeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), naÍízenívlády č'
591'12006 Sb., o bližšíchminimálních požadavcíchna bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveniŠtíchanařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližšíchpoŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištíchs nebezpečím páduz výšky nebo do hloubky.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb.' o technických požadavcích na
stavby, ustanovení vyhlášky č. Í04ll997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a
příslušnýchzéx azných technických norem.

z/t8

6.

7.

8.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č.39812009 Sb.. kterou se stanoví technické
poŽadavky zabezpeěující bezbariérové užívánístaveb osobami S omezenou schopností pohybu a
orientace.

Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou kprovádění

stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění
stavby musí bý zabezpeěeno odborné vedení rea|izace stavby' Před zahájením stavebních prací bude
speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbyné výýčenítras energetických,
telekomunikačních' plynovodních, vodovodních a stokových sítí(dále jen vedení). Přesné polohové a
výškovévyznačenívedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí bý zajištěno
před zahájením stavby' Vyskýnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové
dokumentaci nezakreslená, musí bý provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění
stavby musí bý učiněna veškerá opatření zabraňující poškozenínadzemních i podzemních vedení.

V

provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k
archeologickým nálezům' jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče,popřípadě argeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření,
aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem
státní památkové péče.
l0. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek,,Stavba
povolena", kte4ý obdržístavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítekmusí bý
chráněn před povětmostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelnéa ponechán na místě do
vydání kolaudačníhosouh lasu.
l l. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, kÍerése nachiízejí v
blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí bý včas projednána s uŽivateli těchto
nemovitostí.
l2. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloŽeným plánem kontrolních prohlídek a
před vydríním kolaudačníhosouhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fríze výstavby
podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu
nebrání váŽné důvody' této prohlídky se zúčastnit.

9. Dojde-li při

je odpovědný za případné škody způsobenévýstavbou dle obecně závazných předpisů
(zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákonk 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).

13. Stavebnft

14.

Na stavbě bude veden stavební deník' ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací.
NáleŽitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.

l5' Nejvyššípřípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnofy stanovené v naŤízení
vlády č.14812006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinkyhluku a vibrací.
l6. Stavba bude zahájena nejdříve po nabyí právní mocitohoto rozhodnutí. Termín dokončenístavby je
stanoven do 31.12.2020.

17.

Pokud by si stavební práce vyŽádaly omezení silničníhoprovozu (osazení dopravního znaěeni či
upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné pořádat zdejšísilničnísprávní úřad o ''stanovení''
dopravního znaění ve smyslu ust. $ 77 zákona č' 36|12000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů. V této věci je také nezbýně nutné si výádat vyjádření
Po

18.

li

c

ie ČR_Dopravn ího inspektorátu v Hodon íně.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatnélio uŽívání, lze uŽivat pouze na
základě kolaudačníhosouhlasu. Spolu 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 kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštnímiprávními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započetímuŽívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
19.

průběhu celé výstavby rnusí bý plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních,
zejména:

V

0bec Mutěnice ze dne 17.2.20t7
obec Mutěnice, Masarykava 200, 696 I ] Mutěnice souhlasí s územníma stavebním řízením stavby
,,Mutěnice, ul' Pelcova, ul' Šlechtitelská - opr(Na místníchkomunikací" v k.ú. Mutěnice. Investorem
stavby je obec Mutěnice, Masarykova 200,696 11 Mutěnice, tČo: oozasI45. Projekt zpracovalafirma
PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 397]/5A, 695 01 Hodonín, 01/20I7. ProjeWová dokumentace
řešíopravu místníchklmunikncí v ulicích Pelcova a Šlechtitelskó v zastavěné čósti obce Mutěnice.
SoučástíPD je také zřízení podélných parkovacích stóní a opraýa stavajícich zpevněných ploch v
zójmovém území.Součástí této PD je talaí řešení odvódění deštbvých vod v zájmovém území'Sražkové
vody ze zpevněných ploch budou odváděny nově navrženými uličnímiobrubníkavými a žlaboými
vpust'mi, které budou napojeny na stávaiící kanalizaci, případně na nově navrženou retenci'

MěÚ nooonín, odbor Žp,r"yj. ze dne 15.2.2017 pod čj.: MUHocJ 11955 /2017 oŽr-vy;
Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a lcrajiny'' zójmy chráněné zákonem o ochraně přírody nebudou
dotčeny, zóměr je možný. Vyřizuje: Ing. Pešákovó - kl. 312
ad 2) Stanovisko vodopróvního úřadu'' Z hlediskn zójmů chróněrrých vodním zókonem a zókonem o

vodovodech a kanalizacích je předložený záměr nožný za podmínlcy:
] ' Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provódětjen s písemným
souhlasem vlastníkaveřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ust. $ 23 cit. zókona č. 274/200] Sb.
2. Stavba musí být provóděna tak, aby nedošlo ke zhoršenínebo ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod v daném území.Vyřizuje: Ing. Próšková - kl. 397
ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: zóměr je možný
Veškeréodpady, které budou vznikat, musí původce (právnická osoba nebo fuzická osoba opróvněnci k
podnikóní, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením
nebo únikem, shromaždbvat utříděnépodle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze
osobě opróvněné kjejich převzetí (pokud odpady neruůže sóm využítnebo odstranit v souladu se zákonem
o odpadech), ověřovat nebezpečnévlastnosÍi odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastnosÍí
a dodržovat dalšípovinnosti původce odpadů uvedené v $ 16 zákona o odpadech. Využitelnéodpady
budou přednostně předóny k recyklaci a nóslednému využití.Upozorňujeme, že při naklódání s odpady
vznikajícímipodnikatelskou činnostínesmí být zneužíván sysÍémtříděného sběru obce (nódoby na tříděný
sběr, odpadkové ko.še), heý je určený pro obyvatelstvo.
Dóle upozorňujeme, že neupravené stavební odpady nesmějí být použity k zósypům či jirrým terénním
úpravám, jejich využitík tomuto účeluje možnéaž po úpravě (drcení, dotřídění), v zařízeních k tomu
určených (recyklačníchlinkach) dle zók. č. ]85/2001 Sb., o odpadech, v plaÍném znění.
Vyřizuje: Ing. Kašperók- kl. 311
ad 4) Z hlediska ochran1l ovzduší: záměr je možný
Při realizaci stnby nesmí dochcizet ke znečišt'ovóníovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny
v soltladu se zókanem č. 201/20]2 Sb., o ochraně ovzduší,v platném znění.
Při reclizaci bouróní stm,by nesmí dochózet ke znečišt'ováníovzdušía veškerédemoliční práce musí být
prováděny v souladu se zókonem č' 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v'platném znění. Především nesmí

dochózet k nadměrnému prášení.Podle potřeby a povahy procesu bude materióI z demolice dostatečně
vlhčen, např. slcrópěním, vodní clonou či mlžícímzařízením. Vyřizuje: Ing. Kašperók- kl. 314
ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme'' nelze se tyjódřit
Dle PD bude dotčen zemědělslry půdní.fond, ovšem nelze vyčíst,jakó bude plocha záboru - požadujeme
upře snění této informace.
Výizuje: L. Taptičová - kl. 386
ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není připomínek, ve vzdóIenosti do 50 m se
nenachózí pozemek určený k plněnífunkcí lesa.
Vyřizuje: Ing. Cellar - kl' 384

MěÚ Hooonín, odbor Žp,wj. ze dne 2l.3.2017 pod č.j.: MUHocJ 2034512017 oŽr_ly;
obsahem doplněné předloženédokumentace je:
Seznam dotčených pozemků a plocha zóboru pozemkďt zemědělského pťldního fondu, včetně zálvesu do
katastróIní mapy.

Vyjádření z hlediska ochrany zeněděIského půdníhofondu - podle zák. č. 334/1992,SĎ.. o ochraně
zemědělského půdníhofondu, v platném znění (zákon o ZPF). Stavbou budou dotčeny pozemlry
zemědělského půdního fondu KN p.č. 1563, kde dojde k zóboru 2,5 m2 zemědělské půb a pozemku KN
p.č. 1808/1 a 1808/2 , kde bude provedena přeložka sdělovacích kabelů o celkové déIce 5 m. Dle $ 9 odst.
2 písm. a) bodu ] záklna o ochraně ZPF není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí zemědělsla,
půdy pro sÍavbu včetně souvisejícíchzastavěných ploch o výměře do 25 m2, což je tento kankrétnípřípad.
K realizcci nemáme nómitek.
Výizuje: L. Taptičovó - kl. 386

KrU JMK Brno, odbor ZP,wj.

ze dne 28.2.20t7 pod č.j.: JMK 30 97312017

odbor žfuotníhoprostředí Krojského úřadu Jihomorqvského lvaje prověřil uvedenou dokumentaci v
rómci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto zóvěrem: Z hlediska zókona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně někteých zdkonů (vodní zókon), ve znění pozdějších předpisů a
provóděcích předpisů k tomuto zákonu: Předložený zóměr nespadá do pt\sobnosti vodoprávního úřadu
Krajského úřadu Jihomorat,ského kraje. Věcně a místně příslušným todopróvnínl úřadem.je obecní úřad
obce s rozšířenou působnostív místě požadované činnosti nebo sÍavby Městslq úřad Hodonín.
(Ing' Danc Holomková, kI. 2692)
Z hlediska zákona č. 331/1992 SĎ., o ochraně zemědělského půdníhofondu, ve znění pozdějších předpisů
(dáte jen zóbn): Vzhledem k tomtl, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělsley půdní.fond(ZPF),
je Ířeba v souladu s zsl. $ 9 odst. I zókona souhlasu orgcirul ochrany ZPF. NáležitosÍižcÍdostijsou
uvedeny v zsl. $ 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášIq) č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podóvó u orgónu ochrany ZPF příslušnéhoobecního úřa(hl obce s
rozšířenou působností. Kompetentním orgánenl ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o ýměře
do 1 ha je orgón ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností,o ýměře nad ] ha orgán
ochrany ZPF Krajskiho úřadu Jihomoravského lcraje.
Dle ust. s 9 odst' 2 písm. d) zókona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, mó-li být ze ZPF odňata
pťlda k nezemědělslrym účelůmpo dobu lcratšínež jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské
půdy do původního Stavll, je-Ii termín zahájení nezemědělského využívónízemědělské půdy nejméně t 5
dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(Ing. Pavel lllek, kl. 2632)
Z hlediska zókona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění někteých zókonů (esní zókon), ve znění
pozdějších předpisů a provóděcích předpisů k tomuto zókonu: Krajsbý úřad Jihomoravského lvaje, Odbor
žitotního prostředí není dotčeným orgánem státní spróvy, kteým by byl pouze v případě, pokud by byly
doÍčenypozemlE určenék plnění funkcí lesa (dóIe jen "PUPFL") v rozsahu věÍšímnež ] ha. V případě
menšího dotčeníPUPFL a pozem'ků ve vzdóIenosti do 50 m od olwaje lesa je nutno požódat o tyjódření
podle $ 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností'

Z hlediska zókona č. II4/I992 Sb., o ochraně příro$l a lcrajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů a
provóděcích předpisů k tomuto zákonu: K možnosti existence vlivu výše uvedeného zánlěru na lokality
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KrU JMK, odbor životního prostředí, jako orgón ochrany přírody příslušný
nazákladě ustanovení $ 77aodstavce 4 písmeno n) zókona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody akrajiryl,
ve znění pozdějších předpisů stanovisko podle $ 45i odstavce l téhožzáknna v tom smyslu, že hodnoceý
záměr nemůžemít významný vliv na žódnou evropslgl významnou lokalitu nebo ptačíoblast. Výše uvedený
zóvěr orgónu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený zóměr svou loknlizací zcelc mimo území
prvlai soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či
sekundórní vlivy najejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. Současně orgón ochrany přírody
konstatuje, že mu nejsou znómy žódné dalšízójmy ochrany přírody a lvajiny, které by mohly být dotčeny
tímto zóměrem a kjejichž uplatnění je příslušný zdejší lvajsbý úřad. (ng. Miroslav Hájek, kl' 4121)
Z hledisktt zákona č.20]/20]2 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a provciděcích
předpisů k tomuto zákonu: Realizací záměru nevznilcrle nový stacionórní zdroj znečišt'ovóní ovzdušíve
smyslu zókona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.V průběhu realizace zóměru je zapotřebí omezit
zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provóděných prací.
Z hlediska zákona č. 185/200l Sb., o odpadech a o změně někteých dalšíchzáknnů, ve znění pozdějších
předpisů a provóděcích předpisů k Íomuto zákonu (dóle jen ,,záknn o odpadech"):
Soustavy Natura 2000'vydóvó

Dle$79odsÍ.4písm.b)zókonaoodpadechjekvyjódřenívúzemnímastcnebnímřízenízhlediska

nakládóní s odpady lampetentním orgánem příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,oŽP.
Dle doloženéprojektové dokumentace bude naklódóní s produkavanými odpady (frézování vozoyek,
bourací próce atp.) probíhaÍdle platné legislativy (str. 5 A průvodní zpróva), dóle je však uvedeno (str.
21 téhoždoklmentu), že odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány na řízených skládkóch.
TyÍo informace jsou ve vzójemném rozporu, a tedy nelze vyhodnotit jak soulad s legislativou na úseku
odpadového hospodářství, tak současně ani s Plónem odpadového hospodářství Jihomoravského lvaje
2016 - 2025, který byl schvólen zastupitelstvem Jihomoravslažho lcraje dne 17.12.2015 a jehož závaznó
čóst byla vyhlóšenct obecně zóvaznott vyhlóškou Jihomoravskeho lcraje č. I/2016 ve věstníku právních
předpisů Jihomoravského kraje, částka I/20I6 (dále i ,'PoH JMK''). Konlcrétnídruhy produkovaných
odpadů nebyly uvedeny, ani jednoznačnézpůsoby naklódání s nimi. V kap. ]3 na str' 23 (téhož
dokumentu) se dáIe PD odkazuje rovněž na vyhtášku uŽp t' 294/2005 Sb., o podmínkách ukládáni
odpadů na sklódlry a jejich využívánína povrchu terénu a změně vyhlášky č' 383/200l Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Z ýše wedeného lcrajsk1, úřad usuzuje,
že produkavané odpady mají být předávóryl na sklódlql, což je v plném rozporu s legislativou na úseku
naklódóní s odpady. Dle doloženéprojektové dolanmentctce vzniknou v rómci stavby zejména stayební a
demoličníodpady. S ohledem na Plón odpadového hospodóřství Jihomoravského lcraje 2016 - 2025, kteÚ
byl schválen zastupitelstvem Jihomoravského lvaje dne 17.12.2015 a jehož záyazná část bylayyhlcišeno
obecně zóvaznou vyhláškou Jihomoravslq|ho lcraje č. 1/2016 ve věstníku próvních předpisů
Jihomoravského lwaje, částka 1/2a16 @ále i
',PoH JMK") krajsbý úřad upozorňuje, že dle hierarchie
naklódóní s odpady sÍanovenézákonem o odpadech (S 9a zákona) je nutné při vzniku odpadu
upřednostnit jeho využití před jinými způsoby naklódání, zejména před jeho odstraněním (sklódkovánim).
V tomto smyslu je u těchto odpadů tedy nutno upřednostnit jejich recyklaci' případně jejich jiné ,ryužitív
zařízení k tomu určenémdle $ 14 zákona o odpadech, nikoliv jejich sklódkování. Upozorňujetne dóle, že
pokud budou odpady uloženy mimo parcely sta,by, 'je nutno toto uložení opět projednat s příslušným
stavebním úřadem, nebot'se jednó o naklódeiní s odpady. K řízení o vydóní kolaudačníhosouhlasu budou
doloženy dokla$l o předání odpadů opravněrým osobám v rozsahu s 21 odst. 1 vyhlóšlql MŽP vyhlóštE č.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklódóní s odpady, ve znění pozdějšíchpředpisů (pozn. nebudou
akceptovóna čestná prohlášení) - jednó se o evidenci odpadů, která bude zpracovóna za jednotlivý
kalendářní rok popř. k termínu ukončenístcwby.
(Ing' Vernerovó/kl. 26 1 7 )
Z hlediska zákona č. 100/20al Sb'' o posuzovó'ní vlivů na životníprostředí a o změně někteých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlh,ů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisfl a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu" Krajsky úřad Jihomoravsháho lcraje posoudil předloženou žódosÍ
s konstatovóním, že záměr svým charakterem a umístěním,nevyvoló zóvažné ovlivnění životníhoprostředi
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a veřejného zdraví, nenaplňuje tefil definici předmětu posuzování podle $ 1 odst. 2 zákona č. 100/200]
Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišt'ovacímu řízení podle $ 7 uvedeného zókona.
(Mgr' Richterová, kl. 2684)
Z hlediska zókona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovóní znečištění,o integrovaném
registrtl znečišt'ovánía o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů a provóděcích předpisů k tomuto zákonu: trýše ltvedená činnost nespadó do přílohy č. ] zókona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proÍo provozovatel nemusí žódat o integrované povolení.
Z hlediska zákona č. 224/20l5 Sb., o prevenci zóvažných havórií způsobených 'rybraými nebezpečnými
chemiclrymi lótkami nebo chemiclrymi směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných hnórií), a provóděcích předpisů k tomuto
záfulnu: Předmětný záměr investora nespadó do režimu zákona.
Z hlediska zókonů č. 44/I988 Sb., o ochraně a využitínerostného bohatství (horní zákon), č. 6]/1988 Sb.,
o horniclai činnosti, ýbušninóch a o státní báňské spravě' č. 62/1988 Sb., o geologiclqlch pracích a o
Českem geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a provóděcích předpisů k těmto zákonům:
Stcvba nezasahuje do chróněného ložiskového ťtzemíani dobjnacího prostoru.

KIIS, vyj.ze dne22.2.2017 pod čj.: KHSJM 10t22/2017/Ho/HoK
Krajska hygienickó stanice Jihomoravského lvaje se sídlent v Brně (dóle take ,,KHS JnK'') jako orgán
ochrany veřejného zdraví místně příslušnýdle ustanovení $ 82 odst. ] zókona č' 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně někteých souvisejících zókonů' ve znění pozdějších předpisů (dóIe take
,,zákon č. 258/2000 Sb."), a jako dotčený správní úřadvěcně příslušný dle ustanovení $ 82 odst. 2 písm.
i) zókona č. 258/2000 Sb. vydcruó dle ustanovení $ 77 odst. ] a $ 91 odst. l zókona č. 258/2000 Sb. a
ustanovení $ 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplónování a stavebním řódu (stavební
zókon), ve znění pozdějších předpisů (dále talaj ,,stavební zókon''), v souladu s tlstanovením $ 2 odst. 2 a
s 149 odst. 1 zókona č. 500/2004 Sb', spravní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto zóvazné stanovisla;
Krajskó hygienicka stanice Jihomoravského lcrcje se sídlem v Brně souhlasí s umístěním a povolením
stcnby dle sowisejícíclt ustanovení stcnebního zákona, na sttrubu ,,Mutěnice, ul. Pelcova, ut' Šlechttte|ská
- oprava místníchkomunikací" pro žadatele PP projekt Hodonín s.r'o., Dobrovolského 3971/5A, 695 0I
Hodonín, jež zastupuje invesÍora sÍalby. odůvodnění:
KHS JmK byla dne 13.2.2017 doručena na zókladě plné moci ze dne 6.2.2017 žádost společnosti PP
projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolslalho 397I/5A, 695 01 Hodonín, o vydání zavazného stanoviska k
umístění a povolení stavby ,,Mutěnice, ul. Pelcova, ul. Šlechtttetska - oprava místníchkomunikací"'
Dokumentaci zpracovala společnost PP projeh Hodonín s.r.o., Dobrovolsliliho 3971/5A,695 01
Hodonín, datum: 01/2017, číslozakózlE.' 727/20]4.
HZS Hodonín, vyj. ze dne 27.2.2017 pod čj.: HsBM_2_26_7_II/5-PorŘ_zotz
Hasičslgl záchranný sbor Jihomorqvského lcraje, jako dotčený orgán dle ustanovení $ 26 odst. 2 písm. b)
a ustanovení $ 31 odst' ] písm. b) zókona č. 133/1985 Sb., o požárníochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákona o Po") posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dáte jen ,,PBŘ")
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 7. 2. 20]7. K této dokumentaci vydná v souladu s
ustanovením $ 31 odst' 4 zákonc o Po a dóle ustanovení $ I19 odst. ] zókona č. 500/2004 Sb., spravního
řódu, ve znění pozdějších předpisů zóvazné souhlasné stanovisko. odůvodnění:Posuzovanó dokumentace
speciJikovrlnó v úvodu zóvazného stanoviska splňuje obsahové nóležitosti v souladu s ustanovením $41
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu Státního požárního dozoru
(vyhlóška o požórní prevenci), ve znění vyhlóšlcy č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace
vyplývó' že jsou splněny požadal;ky požárníbezpečnosti staveb kladené na danotl stavbu vyhlóškou č.
23/2008 Sb., o techniclqch podmínkóch požórní ochrany stm,eb, te znění vyhlášlq, č. 268/2a0l I Sb

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, vyj. ze

ďne 27.2.2017, pod č.j.: KRPB-49995ucJ-2017-060606
Stanovislm DI Hodonín k projektové dokumentaci.
Doprrnní inspektorát v Hodoníně na zókladě Vašížádosti ze dne 03.02.2017 a předložené pro.jektové
dokumentace z 1/2017 souhlasí s tydóním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. kdy
doporučujeme k usměrnění silničníhoprovozu vizuáIně oddělit navazující zpevněné plochy od vozovky,
zejména před Sklepy Jarošek, jiným odstínem žulovékostlcy, jiným rozměrem žulovéknstky, případně
jinym způsobem. Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínlry dotčených orgónů a organizací, přičemž
provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohroženíbezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Další
podmínk"v: Pokud v rómci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je
nutno předem předložit dopravnímu inspehorótu v Hodoníně žódost o tyjádření k návrhu přechodné
úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značeník zajištění bezpečnosti a
plynttlosti silničníhoprovozu. o stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušýsilničnísprávní
úřad'

česká telekomunikační infrastruktura a.s.' olšanská 2681t6,130 00 Praha 3, vyj. ze dne 3.2.2017
pod čj.: 526954117
(I) Vyjádřeníje platné pouze pro zójmové územíurčenéa vyznačenéžadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjódření stanovený žadatelem v žódosti.
Vyjódření pozbyvó platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zójmového územíči změnou důvodu vydání Vyjódření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačenémzájmovém územíprokazatelně neujistí u společnosti Česka
telekomunikační infrastruktura a'S. o Íom, zda toto Vyjódření v době bezprostředně předchózející zahójení
realizace stavby ve vyznačenémzójmovém územístóle odpovídó skutečnosti, to vše v zóvislosti na tom,
Heró ze skutečnostírozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjódření nastane nejdříve.
(2) Podmínlry ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjódření a ve Všeobecých podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrcstruktura a's., které.isou nedílnou součóstí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany
S E K spo I e čno s t i Če s kó t e l e ko m uni ka čn í i nfr a s t r u ktur a a. s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřenó třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zalcreslena v přiloženém ýřezu/ýřezech z účelovémapy SEK
společnosti Českó Íelekomunikačníinfrastruktura a.s. a nebo b) toto V.ujádření, včeÍněVšeobecných
podmínek ochrany SEK nepředstnuje dostatečnou informaci pro zóměr' pro kteý podal shora
označenou žódost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, kteró kolidtje se SEK' nebo
zasahuje do ochranného pósma SEK, vynat písemně společnost Česká telekomunikačníinfrastruktura
a.S. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednicvím zaměstnance společnosti Česka
Íelekomunikačníinfrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě Pcrl,el Markus, e-mail;
pavel.markus@cetin. cz (dale j en P OS).
(1) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikačníinfrastruktura a's. Stcnebník,
heý vyvolal překlódku SEK je dle ustanovení $ 104 odst. ]7 zókona č. 127/2005 Sb', o elektroniclqlch
komunikncích a o změně někteých souvisejících zókonů povinen uhradit společnosti Českó
telekamunikačníinfi"astruktura a.s. veškeré nóklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na
úrovni stávaj ícíhotechniclaého řešení'
(5) Pro účelypřeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjódření je stavebník povinen uzavřít se společností
Česka telekomunikační infrastruHura a.s. Smlouvu o realizaci přektádfu SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikačníinfrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určenéa
vyznačenézójmové územíposlqltnuty veškeré,ke dni podóní shora oznaěené žadosti, dostupné informace
o SEK
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(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vznikti povinnost poslytnuté informace a data užítpouze k účelu,

pro který mu byla tato poslrytnufu. Žadatel není opróvněn poslqtnuté informace a data rozmnožovat,
rozšiřovqt, pronajímat, půjčovatči jinak užívatbez souhlasu společnosti Česká telekomunikrtční
infrastruhura a.s. V případě porušenítěchto povinností vznikne žadate|i odpovědnost vyplyvající z
platných provních předpisů' zejména předpisů práva autorského'

česká telekomunikační infrastruktura a.s.' olšanská 268l/6,130 00 Praha 3, vyj. ze dne 6.2.2017
pod č.j.: 526948ll7' 526954/l 7_Pos
Tyto podmínlry jsou vydány v návaznosti na ,,Vyjádření o existenci sítě elektronickych komunikací"
vydcného střediskpm Administrace a dokumentace sítě, pod čj.: 526948/17, 526954/]7 a jsou jeho

nedílnou sottčóstí.
Řešení střetu:
a) StnajícíVSEK je nutné přeložit v souladu

předloženou PD mimo rozšířenou komunikaci' S navrženu
trasou překládlcy VSEK souhlasíme. Přeložení VSEK zajistí její vlastník, společnost Česka
telekomunikačníinfrastruktura a.s. Stavebník, kteý vyvolal překlódku PVSEK je dle ustanovení ý 104
odst. l7 zókona č. ] 27/2005 Sb., o elehroniclrych komunikacích a o změně někteých souvisejícíchzókonů
povinen uhradit společnosti Česka teleklmunikační infrastruhura a.s. veškerénáklady na nezbytné
úpravy dotčenéhoúseku VSEK, a to na úrovni stavajícího technického řešení'
b) Pro úěely přeložení YSEK dle bodu a) tohoto V.ujódření je stavebník povinen před vydáním stavebního
povolení uzavřít se společnostíČeskó telekomunikačníinfrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překlódlq,
VSEK. Pro uzavření smlouvy kantaktujte Ing. Radka Nováka, tel. Č. x8162753, e-mail;
s

rade k. nov ak@c e Í in. c z.
c) Ke kolaudaci stavby bude doloženo "oznómení o ukončenírealizace překládlq;".
d) V prostoru klmunikace, ujezdů a pojízdných ploch je nutné, uložit nechróněné

VSEK do chróniček s
min. lcrytím 0,9 m pod fulmunikací a 0,6 m pod ostatní pojízdnou plochou s přesahem min. 0,5 za
komunikaci. Případně je nuÍnéprodloužit stóvající chróničIry za rozšířenou pojízdnou plochu. Nové
chráničIcy musí plynule navazovat na chráničlE stavající.Pod komunikncí a ujezdy budou vedle
ochraňované trasy SEK připoloženy přes celou šířku komunikace (ujezdu) celistvé chráničlry - trublry min.
průměr I]0 mm se zataženým silonovým lankem, na obou koncích řódně utěsněné. Konce chróniček
budou označeny pomocí BALL Markerů.

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/|l, ó28 00 Brno
l71000619

-

Židenice, vyj. ze dne 17.2.2017, pod čj.:

Firma itself s'r.o, Pólavské nóměstí ]], Brno 628 00, souhlasí s výše uvedenou akcí. v jejížlokalitě se
nachází podzemní sít' televizních kabelových rozvodů v našem majetku (dále jen TKR trasv zaznačeny v

předložené PD), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:
]. Zařízenítelevizních knbelových rozvodů je telekomuniknčnítrasou
kabetů.

s ochranným pásmem ],5 m od

2. Kříženía 'souběhy nově budovaných sítízpracovat v souladu s prostorovou normou Čslr zs 6005; v
místech dotčenítrasy TKR do projektové dokumentace zapracovat způsob ochrany kabelů. Při realizaci
požadujeme:
3. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu TKR zajistí invesÍor ryýčenítéto sítě. Vyýčení
TKR provede zafu itself s'r.o. - p. Růžička,e-mail: vyýceni@itselJcz, případně tel.: 5333s3335. Vyýčení
je třeba objednat 14 dní předem!
1' Veškeré zemní próce provóděné blíženež ],5 m od knbelu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace
pouze s nejvyššíopaÍrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubtql
vedení TKR, která se nemusí přesně shodovat s vyýčenou trasou (tolerance zaměření a vyýčení).

5. Nad kgbelovou trasou dodržet zókaz sWádek a budovcínízařízení,které by znemožňovalo přístup ke
kabelu, v ochranném pósmu TKR dbót nýšenéopatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), ab1l
nedošlo k poškozeníkabelů polrybem těžkétechnilql, apod.
6' Po odkrytí kabelujej chrónit proti prověšení nebo poškozenínepovolanou osobou,
7. Kříženínově budotaných inž. sítís trasou TKRrealizotat v souladu s prostorotou normou Čsll zs
6005, kabely TKRv místech kříženíuložit do chróničky. Při kříženíTKR spodem dbót mýšenépozornosti
při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošIo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení),Iože kabelů TKR
před opětovým zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označeníochrannoufólií.
8. V místech zřízení zpevněných ploch (ujezdy, parkovací stóní, apod.), nad trasou TKR, zabezpečit
ochranu knbelů - knbely uložit do chróničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů ncd trasou
TKR kabely uložit do chráničlry a založit rezervní chróničku (spolupráce se Servisním středislrem itself
s.r.o. Kyjot, - tel.: 533 383 368).
9. Před opětovným zasypáním trasy TKR vyžadujeme účastnašeho pracovníka, ktery Zkontroluje, zda

nejsou knbely mechaniclE poškozeny a na místě odsouhlasí zpťlsob provedení prací (vystaví kontrolní

protokol).

poškození TKR, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlósit Dohledovému
centru itself s.r.o - tel.: 533383 383.
] 1. Fa itself s.r.o, nezodpovídó za změny uloženíkabelu, vzniklé při dodatečých terénníchúpravóch a
pracích prováděných v blízkosti uloženíkabelu.
12. V případě kolize stavby s vedením TKR kontahujte Servisní střediskl itself s.r.o, Kyiov, tel.: 533 383

]0' Pokud dojde při stavbě

k

368.

GasNet, s.r.o. Brno, Yyj. ze dne t7.2.2017 pod čj.: 5001450393
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínlcy pro provádění stavební činnosti:
l) Za stnební činnosti se pro účelytohoto stanoviska považují všechny činnosti provóděné v ochranném
pósmlt plynárenshlho zařízení a plynovodních přípojek (tzn' i bezvýkopo'l,é technologie a terénní úprctvy)
a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynórenslulho zařízení a plynovodních přípojek (např' trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možnérealizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku'
Nebudou-li ýto podmínlry dodrženy, budou stavební činnosti, považovánv dle s 68 zákona č.45s/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každézměně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrslqlch sítí)je nutné požódat o nové stanovisko k této změně'
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vyýčenítrasy a přesné určeníuložení plynórenského
zařízení a plynovodních přípojek. VyýcYení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zókaznickó linkn 800 I1 3 j 55). Při žódosti uvede
žadatel naši značku (číslojednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. o provedeném vyýčenítrasy
bude sepsón protokol. Přesné určeníuloženíplynórenshého zařízenía plynovodních přípoiekje povinen
pro'l,ést sta,ebník na svůj nóklad. Bez vyýčenítrasy- a přesného určeníuloženíplynárenského zařízenía

plynovodních přípojek sta'y'ebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčeníptynórenského
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahójení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj' (SN 73 6005' TPG 702 04, zókan č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně dalšípředpisy souvisejícís uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějícístavební činnosti budou prokazatelně seznómeni s polohou plynórenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínknmi.
6) Při provádění stavební činnosÍi,vč. přesného určeníuloženíplynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenslc,ého zařízenía plynovodních přípojek
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nóřadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumaticlých, elektrickych, bcteriových a motorových nářadí.

t0/18

7) odlcryté plynárenslcé zařízení a plynovodní přípojlE budou v průběhu nebo při přerušení stavební
t i ř ádně z ab e zpe če ny prot i j ej i c h po škoz ení.
8) V případě použitíbenýkopoých technologií (např. protlaku) bude před zahájením sttnební činnosti
provedeno úplnéobnažení plynórenského zařízení a plynovodních přípo.jek v místě lvíženína nóklady
strnebníka. V případě. že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být potlžita benýknpová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznómit knždéi sebemenšípoškozeníplynórenského zařízeni nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, ýstražnéftlie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu rykop, bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, lontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek' Kontrolu provede příslušná
provozní oblast (formulóř a kontakt naleznete na u,ww.gridservices.cz nebo NONSTOP záknznickn linka
800 ] 1 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslojednací) uvedenou v úvodtl tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynórensh! zařízení, které nebylo odhaleno. o provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynórenshž zařízení a plynovodní přípojlry
zasypóny. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na zókladě výn7l
provozovatele plynárenshlho zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepošknzení plynórenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést
na své nóklady kontrolní son$, v místě styku stnby s plynórenským zařízením a plynovodními přípojkcmi.
11) Plynórenslai zařízení a plynovod ni přípojfu budou před zásypem výklpu řádně podsypóny a
obsypciny těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žlutébarvy, vše v
souladus Čslra'l 12007-1-4, TPG 702 0], TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončenístavební činnosti budou řódně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynár e n s ke ho z ař íz e n í a p lynov o dníc h př ípoj e k.
Lj) Poktopy uzóvěrů a ostatních armatur na plynárenslúm zařízenía plynovodních přípojkach, vč.
hlavních uzávěrů plyrul (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stale přísttlpné a funkčnípo
celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizovóní staveniště, skladovóní materiálů, stavebních strojů apod. bude realizovóno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku wedeno jinak).
15) Bude zachovóna hloubka uloženíplynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve
st anov i sku uv e de no j i nak).
16) Při použitínókladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynórenske zařízení a plynovodní přípojlv uloženímpanelů v místě přejezdu plynárenskeho zařízení.
č inno s

E.oN Servisní s.r.o.' wj. ze dne 13.2. 2017 pod čj.: E7456-16161855
'
Při provódění zemních
nebo jiných prací, heré mohou ohrozit předmětné distribučnía sdělovací zařízení,
jste povinni dle zókona č. 309/20a6 Sb.' a nařízenívlódy č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření' ab1l
nedošlo lre škodám na romodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickym proudem,
zejména tím, že bude zajištěno.'

]. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyslq,niícíhose v zójmovém ťlzemído
í do kument ac e.
Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek

vyho tov e ní prov ódě

c

všech

2.
a souběhů uvažovanéstavby s distribučníma
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat Čsl'r;s 2000-5-52, Čstl zs 6005 a
PNE 33 3302.
3. objednóní přesného vytýčenídistribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možnétrasu kabelu
bezpečně určit pomocí vyýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném
rozsahu ručníodlcrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné
stanovení jeho polohy. Vyýčeníkabelů VN, NN zajistí Jarosln Novák, tel.: 51514-5229, email:
j ar o s I tw. novak@e o n. cz

ili

r8

4. Uhrazení veškeých nákladů na práce vyvolané stavbou ftradí investor stavby), neníJi písemnou

anov e no j inak.
5. Provódění zemních prací v ochranném pósmu kabelu výhradně klasickym ručnímnóřadím bez použití
jalrychkoli mechanismů s nejvyššíopatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6' Wodné zabezpečeníobnaženéhokabelu (podložení, lyllěšenf ..' ), oby nedošIo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označenívýstražnými tabulkami, bude provedeno podle poleynů
pracovníka ECZR. Dalšípodmínky pro zabezpečení našeho zařízení si lyhrazujeme při vyýčenínebo po
do ho do u st

jeho odkrytí.
7. Přizvóní zóstupce ECZR ke klntrole lvižovatek a souběhů před záhozem ýkopu. o kontrole bude
proveden zópis do montóžního nebo stavebního deníku. Při nedodrženítéto podmínlql, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovóny na nóklady investora stavby.
8' Neporušení stabiliý podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího
vedení.
9.

Neprodlené ohlóšeníjakéhokoliv poškozenídistribučníhoa sdělovacího zařízení v provozování ECD na

Íelefonní číslo800 22 55

77.

E.oN česká republika , vyj.ze

dne 22.2.2017 pod č.j.: s40325_16165349
ECZR jako zóstupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v oP zařízení distribučnísoustavy při
splnění těchto podmínek:
1) Případnó kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu $ 47
zókona č. 458/2000 5[., 1l platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišt'uje jeho vlastník na náklady
toho, kdo potřebu přeložlE vyvolal).
2) Uvažovanó stavba musí respektovat ochranné pásma distribučníhozařízení.
3) Komunikace, parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávajícíkabelové rozvo$l'
Případné přeložIry budou řešeny ve smyslu s 47 zókona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku
romodného zařízenízajištuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
4) V pt'ípadě, kdyby výše uvedenó sÍavba způsobila porušení lcrytí kabelového vedení NN, W dle platných

Č,91{, PNE, zajistí ECZR nápravnó opatření (sníženíkabelového vedení, založenído píastových
chrániček, apod.) a Ío na základě písemné objednávlE investora předané na ECZR neprodleně po zjištění
této skutečnosti, přičemžnóklady s tím spojené hradí investor Stav,by v plné ýšL
5) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilittt podpěrnych bodů!!!! Výkopové próce do hloublq,
1 m provódět v min' vzdálenosti ] m od stožárů.U výktlpů ve většíhloubce se musí stanovit vzdólenost od
stožáru individuólně (nutné projednat s ECZR!!!).
6) V oP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínrya dle $ 46 odst. 8 zákana č' 458/2000 Sb., v platném znění, kde se kanstatuje,
že v oP těchto rozvadných zařízení je zakázóno pod písmeny:
c) provódět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízenínebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provódět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
7) Zalcreslení Írasy nadzemního i podzemního vedení vyslrytujícího se v zójmovém územído všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačenídobře viditelnym způsobem přímo v terénu. Jedná se
zejména o místa kříženíči souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení ýkopů a
podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informovóni.
8) objednóní přesného vyýčenídistribuční sítě (trasy kabelu) v Íeréruta to nejméně ]4 dnů před
zahójením prací v blízkosti podzemního kabelového vedeni. V případě, že nebude možnétrasu kttbelu
bezpečně ttrčit potttocí vyýčovacíhozařízení, je invesÍor zemních prací povinen provést v nezbytném
rozsahu ručníodlcrytí kabelu na ttrčených místech podle polrynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné
stanovení jeho polohy. VyÍýčeníkabelů W, NN zajistí Jaroslav N.ovak, tel.: 54511-5229, email:

j aro

s I av.

nov ak@e

o n.

cz.

9) Provádění zemních prací v ochranném pósmu kabelu výhradně klasiclEm ručnímnóřadím bez použití
jalEchkoli mechanismů s nejvyššíopatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
l0) Vhodné zabezpečeníobnaženého kabelu (podložení,vyvěšení,... ), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označenívýstražnými tabulkami, bude provedeno podle polEnů
pracovníka ECZR. Dalšípodmínky pro zabezpečení našeho zařízení si lyhrazujeme při vyýčenínebo po

jeho odlcrytí.
1 1) Vyřešení způsobu provedeni souběhů a kříženívýše zmíněné akce s rozvodým zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
12) Přimóní zástupce ECZR ke kontrole lcrižovatek a souběhů před zóhozem ýknpu. o kontrole bude
proveden zópis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodrženítéto podmínlE, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovóny na nóklady investora stavby.
13) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchoými vlity distribuční
soustavy odpovídat příslušým normcÍm, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 t050, ČSN EN
5034]-], PNE 33 0000-I, Čslra'r 50 522, Čslrm'r 61 936-1.
14) Po doknčenístavby a činnosti připomínóme, že v oP zařízení je dále zakcizóno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umist'ovat konstrukce a iiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné IátlE
b) provódět bez sotthlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosý nad výšku 3 nt
d) u podzem. vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
]5) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínlcy uvedené ve tyjádření o
existenci zařízení distribučnísoustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho
blízkosti ze dne 13.02'2017.
16) Veškeró stavební činnosÍv oP elektriclui stanice VN/NN, nadzemního vedení W' podzemního vedení
W a NN, bude před jejím zahójením konzultována s příslušnoltRegionólní správou (dále .jen RS), která
sÍanovíbezpečnostníopatření pro próce v oP příslušnéhorozvodného zař. dle platné ČSN EN 50 1 10-t.
I7) Veškerépráce s mechanizací, jejichž čósti se za proýozu mohou přiblížitk vodičůmv oP n'adzemního
vedení 22 kV a výIapové próce v oP podzemního vedení 22 kV, je nutno provódět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendóřních dnů předem.

Vodovody a kanalizace Hodonín, wj. ze dne 3.3.2017 pod č.j.: 2filol171497
Stanovisko: S předloženou PD lze souhlasit za předpokladu respektování následujících požadavků;
]' odyodňovací žlaby u parkovacích stání situovat mimo veřejný vodovod, min. vzdálenost ]m mezi
vnějším povrchem potrubí a žIabu. Finólní podoba PD bude tuto změnu obsahovat.
2' V prostoru navržených úprava jejich blízkosti jsou uloženy stavajícívodovodní řady a přípojfu vč.
šachet a armctur. Wivem ýstavby noých povrchů nesmí dojít ke zhoršenítechnickeho stavu daných síÍí
a jejich přípojek (výkop. próce, hutnění apod.).
3. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stóvajícím vodovodu a
knnalizaci tj poktopů Š+H+domovníchuzóvěrů. Uvedené poklopy osadit do niveleý nově navržených
povrchů a v asfaltobetonovém provedení komunikací poklopy obdláždit dtěmi řadami kostek.
4. opravou kamunikací v uI. Pelcova a Šlechtttelská je nutno časově zesouladit s rekonstrukcí
vodovodního řadu ,,10" LT 80 v ul. Pelcova, kterou bude provádět naše a.s.
5. Zahójení stcnebních prací požadujeme oznómit v dostatečnémčasovémpředstihu vedoucímu provozu
vodovodů a kanalizací Hodonín - (teI.5l8 353 ]73, ved. Ing. Kozlík), z důvodu případné výměny armatur
osazených v trase uprcwovaných povrchů. Pod nově navrženými zpevněými plochami doporučujeme
nóžiÍ i ýměnu stóvajících přípojek vody (a kanalizace). Technicky stav stávajících vodovodních (a
kanalizačních) přípojek je ntttno prověřiÍ pol,ěřeným pracovníkem provozu Hodonín - vedoucí Ing.
Kozlík, nebo technik Ing. Zapala - tel' 5 ] 8353I73.

6. ohledně vyýčenívodovodu kontaktovat pověřeného pracovníka provozu Hodonín - Ing. Kozlík tel'5I8
353 l73. Vyýčeníbude provedeno na nóklady investora stavby. o tomto sepsat zópis. Zajištěnítrasy

vodovodních a kanalizačních přípojek provedou vlastníci nemovitostí. Zemní próce v prostoru
ochranného pósmaje nutno provádět ručně.
7' K pracím prováděným v ochranném pósmu veřejného vodovodu přizvat pověřeného pracovníka VaKu
Hodonín,a.s - ved. Ing. Kozlík 5I8 353 I73. ochranné pósmo veřejného vodovodu v daném případě dle
zókona č.274/2001 Sb., v pl.znění činí],5m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na knždou stranu.
Provóděním zpevněných ploch nesmí dojít ke zmenšeníminimáIního l*ytí stcwajícího veřejného
vodovodu.

8. Vedení sdělovacích kabelů je nutno sitttovat ve vzdáIenosti ],5m, min. I m od líce potrubí veřejného
vodovodu (pokud by tuto vzdálenost respeUovat nešlo k řešení na místě samém přizvat Ing. Kozlíka, nebo
Ing. Zapalu tel. 518353173).
9. Kříženísdělovacích kabelťt se stóv. veřejným vodovodem a jejich přípojknmi provést pod úhlem 45/90",
a v místě lcríženíuložit sdělovací vedení do ochranné trublql oboustranně přesahujíci vodovod o I,0m na
každou stranu.
]0. K zóhozu a k záyěrečné prohlídce stavby přizvat zóstupce provozu VaK Hodonín,a.s., ved. Ing. Kozlík.
Souhlas zapsat do stavebního deníku.
1]. Při výstavbě respektovaÍ ČsN 73 60 05 a ostatní platné ČsN.
' dle zákona č.l83/2006 Sb., (staveb. zók.), $158 $/59. zpracovatel PD.
l2. Za spróvnost PD odpotídó

Skládka Hraničky, spol.s r.o., Masarykova 200, 696tlMutěnice, vyj. ze dne l7.2.20t7
Skládka Hraničlql s.r.o., Masarykova 200, 696 ] ] Mutěnice - spróvce kanalizace posoudil předloženou
projehovou dokumentcci ,,Mutěnice, ul' Pelcova, ul. Šlechtitelská - oprava místníchkomunikací" v k.ú.
Mutěnice, kterou zpracoval PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolslalho 3971/5A, 695 0l Hodonín, Ing'
Radomír Prokeš Čr'qr 1300825, 01/2017 a kvýše wedené akci tydóvá: souhlasné stanovisko.
Technichí řešení:Projektovó dokumentace řeší opravu místních komunikací v ulicích Pelcova a
Šlechtttelská v zastavěné části obce Mutěnice. Součóstí PD je talcé zřízenípodélných parkavacích stání a
oprava stávajících zpevněných ploch v zójmovém území.Součóstí této PD je také řešení odvódění
dešt'ových vod v zájmovém území.Sróžkové vody ze zpevněrých ploch budou odvóděny nově navržerými
uličnímiobrubníkavými a žlaboými vpustmi, které budou napojeny na stóvající kanalizaci, případně na
nově navrženou retenci. Pokud by došlo ke střetu s kanalizací' požadujeme přizvat pověřeného
pracovníka ke kontrole neporušenosti našeho zařízení.

Účastníci Íízenína něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastníkstavebního řízenípodle $ 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle $ 27 odst.
řádu:
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69ó 11 Mutěnice,Ič 00285145- stavebník

Rozhodnutí o námitkách účastníků
řízení
Žaane námitky účastníkůtohoto stavebního řízenínebyly uplatněny'

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

_

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání

-

vyjádřeními účastníků
k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
s

14n8

1

správního

odůvodnění:
obec Mutěnice, Masarýova 200, 696lI Mutěnice' IČ 00285145 (dále jen stavebník) podalo dne l3. l2.
2017 u zdejšíhoMěstského úřadu Hodonín, odboru investic audrŽbyjako speciálního stavebního úřadu
Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Mutěnice ul. Pelcova, ul. šlechtitelská _ oprava
místníchkomunikacÍ, stavební objekt: so r01 Komunikace, parkoviště, zpevněné plochyo na
pozemcích: pozemkové parcely: |730,1799,l808/l, I808l2,1809/l, l809l4,1809/5 (PK 6448), l947ll,
1947 163, l 959/l, 1967 ll, 455212, 4563 v k' ú. Mutěnice.
Zádost byla předepsaným způsobem doložena.
Pro stavbu byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle $ 15 odst. 2 stavebního zákona, ktený
vydal Městský úřad Hodonín' obecný stavební úřad pod čj.: MUHoCJ 5ll/20l8.Blh'Vyj.Souh ze dne

3.l.2018.Speciálnístavebníúřadvsouladus$l6zákonaopozemníchkomunikacíchapodle$ll2odst.
1 stavebního zákona oznámll písemnostíčj.: MUHoCJ 361412018 ze dne 15. l. 2018 zahájení
stavebního řízeníznámým účastníkůmŤizení a dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle $ 1 12

odst' 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.Současně v písemnosti stanovil

účastníkůmŤízenílhůtu pro podání námitek avyzval dotčenéorgány ke sdělení stanoviska.

Městský úřad Hodonín, odbor investic a idňby, speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního
řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla v souladu s $ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb''
správní řád' vyvěšena po dobu l5 dnů na úřední desce Městského úřadu Hodonín a na úřední desce obce
Mutěnice. Současně bylo oznámení zveřejněno dálkovým přístupem na www.hodonin.eu.
Y Íízenibylo zkoumáno^ zda mohou bý přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na
pozemku' na kIerém má bý,t stavba prováděna a dále zda mohou b;it přímo dotčena práva odpovídající
věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou bý přímo dotěena
práva osob, která vypl;fi'ají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou bý
přímo dotčena práva odpovídajícívěcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl
stanoven okruh účastníků
Íízeníve smyslu $ 109 stavebního zákona. Za účastníkyřízení byli vzati
vlastníci dotčených pozemků (včetně staveb) uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí a dále vlastníci
pozemků (včetně staveb) sousedících s těmito dotčenými pozemky a správci inŽenýrských sítí- těmto
účastníkůmbylo v pruběhu Ťízenídoruěováno veřejnou vyhláškou.

K Íízeníbyly

1.
2.

doloŽeny

týo doklady:

projektová dokumentace pro stavebníÍízení

.
.
.
.
o
o
.
.
.

vyjádření a stanoviska:
obec Mutěnice ze dne l7.2'2017
MěÚ Hodonín, odbor ŽP,vyj. ze dne l5.2.2017 pod čj.: MUHOCJ l l955 l20l7 oŽP-vyj
MěÚ Hodonín, odbor ŽY,vyj.ze dne2l.3.2017 pod čj.: MUHOCJ 20345 l20l7 oŽP-vyj
KrÚ JMK Brno, odbor ŽY,vyj. ze dne 28.2.2017 pod čj': JMK 30 g?3l2}l7
KHS, vyj. ze dne22.2.2017 pod čj.: KHSJM l0l22l20l7lHo/HoK
HZS Hodonín' vyj.ze dne27.2.2017 pod čj.: HSBM-2-26-7-Ill5_PoKŘ_20l7
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, vyj' ze dne 27.2.2017' pod čj.: KRPB-49995llČJ-2Ol7-060606
Česká telekomunikačníinfrastruktura a's., olšanská268116,l30 00 Praha 3, vyj. ze dne 3.2.2017
pod čj': 526954l|7
Česká telekomunikačníinfrastruktura a's., Olšanská268l16,l30 00 Praha 3, vyj' ze dne 6.2.2017
pod čj.: 526948ll7, 526954/|7-PoS

l5/r8

o
o
o
o
o
.
J.

4.
6.
7.

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343l1l , 628 00 Brno _ Židenice, vyj. ze dne 17 .2.2Ol 7, pod č j.:
t71000619
GasNet' S'r.o. Brno. vyj. ze dne l7.2.2017 pod čj': 500l450393
E.oN Servisní s.r.o.' vyj.zedne 13.2.2017 poděj.:E7456-l616l855
'
E'oN Česká repubtika . vyj. ze dne 22.2.2017 pod čj.: 540325 -16165349
Vodovody a kanalizace Hodonín, vyj.ze dne 3.3.2017 pod čj.: 2lllol171497
Skládka Hraničky, spol.s r.o., Masarykova200,696 ll Mutěnice, vyj' ze dne 17.2.20173.

Uzemní rozhodnutí vydal Městshý úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod čj. : MUHoCJ 8053712017 ze
dne 21 . l 1 .2017 , kÍerénabylo právní moci dne 28.12.201'1 .
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle $ l5 odst. 2 stavebního zákonavydal Městsky úřad Hodonín'
obecný stavební uřad pod čj.: MUHOCJ 5lll20!8.Blh.Vyj'Souh ze dne 3.1.20l8.
Smlouvy o právu provést stavbu podle $ l l0 odst. 2 písm. a) zák. č.l83/2006Sb.
Plán kontrolních prohlídek stavby.

Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla

dána účastníkůmřízeni možnost nahlódnout do podkladů
rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržbyjako speciálního stavebního úřadu.
Připomínky a stanoviska účastníkůÍízenía dotčených orgánů jsou řešeny v podmínkách stavebního
povolení _ viz bod l 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve lhůtě určenék uplatnění námitek a stanovisek' nebyla doručena žádná připornínka ani námitka proti

vydání stavebního povolení.
V průběhu Íízeníspeciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek

uvedenýchv$l6zákonaopozemníchkomunikacíchav$l1lstavebníhozákonaaposoudilvyjádřenía
stanoviska dotčených orgánů a účastníků
řízení. V pruběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný
soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníkůÍizení.

Závérem lze konstatovat, Že uskutečněním ani užívánímstavby nebudou ohroženy zá1my chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení. zákonem o pozemních komunikacích' předpisy
vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami, že
nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zájmy
účastníků
Íízení.
Speciální stavební úřad v pruběhu stavebního řizení neshledal důvody bránící povolení stavby a
provedení stavby, a rozhodl tak' jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
okruh účastníků
Íízeníje speciálním stavebním úřadem stanoven dle $ l09 stavebního zákona a jejich
postavení dle $ 27 zák. č,' 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci' Po nabytí právní moci
stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace.
Stavební povolení 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 řízenís velkým
počtem účastníků,uvědomil Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržbyúčastníkyo zahájení
stavebního Ťízeníveřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků
řízeníuvedených v $ 27 odst. l správního
řádu. V souladu s $ 1l5 odst. 5 stavebního zákona se účastníkůmŤizení,
kteří byli ozahá1ení stavebního

Íízeníuvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručenímveřejnou 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 úřední desce Městského úřadu Hodonín a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícímdálkový přístup. Patnácdm dnem po vyvěšeníbude písemnost považovánaza doručenou.
Za vydání tohoto povolení byl podle pol. l7 odst. 1 , písm. i) zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve
mění pozdějších předpisů lyměřen správní poplatek ve ýši l0 000,- Kč, kteý byl uhrazen dne: 13' 12' 2018,
převodem na účet.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastníkřtzení podle $ 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
podat odvolání do l5-ti dnů ode dne jeho doručeníke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno odboru dopravy, prostřednictvím zdej šíhospeciálního stavebního úřadu.

Podle $ 82 odst. l správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí čijednotlivým 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 a aby každý
účastníkřízení dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razitka

Ing. LudmilaŽivná
referent odboru investic aúdrŽby
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu

lýti

dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšenodne:'''./.Z.../..?.(./.ď.........'

Sejmutodne:

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

/aDBFlnÍ ÚŘno
'sg-s 1í MUTĚNIcE
Rozdělovník

okres Hodonln
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Účastník stavebního řízenípodle $ 109 odsL 1 písn" a) a b) stavebního ztÍkona a podle $ 27 odsí 1 sprdvního
řódu:
obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice- stavebník oznámení se doručuje jednotlivě
Účastníci stavebního řízenípodte
odst. 2 sprúvního řtÍdu:

$

I09 odst. 1 písm- c)

ažfl stavebního ztÍkona, t, postovení účastníkůpodle

l7n8

$

27

. podle

s 109 písm- c) stavebního ztÍkona (vlastník pozemku, na kterém md být stavba provdděna, není-li
stavebníkem):
Petr lštvánek, Škohí|89,696l 1 Mutěnice
Karel Konečný, Šlechtitelská 7 25, 69 6 1 1 Mutěnice
Jaroslav Mráka, Servístlcy 133.696 1 l Mutěnice
Jana Mráková, Servístky l33,696 l l Mutěnice
obec Mutěnice. Masarykova 200, 696 1l Mutěnice
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkovych, Rašínovo nábřeží 390142, Praha - Nové Město, 128 00 Praha
Výzkumná stanice vinohradnická, s'r.o., Slechtitelská 348, Mutěnice,6961l Mutěnice
podle $ l09 písm- ď) stavebního zókona (vlastník stavby na pozemka, na kterém md být stavba provúděna a ten,
má k tomuto pozemku nebo stavbě próvo odpovídajícívěcněmu-břemenu):
Česká telekomunilačníinfrastruktura a.s., Olšanská 268116, Praha - Žižkov,l30 00 Praha
E.oN Distribuce' a.S.' F. A. Gerstnera215116,.370 01 ČeskéBudějovice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940196, Klíše,400 0l Ustí nad Labem l
Vodovody a kanalizace Hodonín, a's'' Purkyňova293312,695 l 1, Hodonín
itself, s.r.o., Pálavské náměstí 4343111. Židenice. 628 00 Brno 28
Skládka Hraničky spol. s r.o', Masarykova 200, 696 1l Mutěnice
.

k-do

. podle
$ 109 písm. e) afl stavebního ztikona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo mú k
sousednímu pozemku prdvo odpovídajícívěcnému břemenu) dle $ 1l2 odst. 1 stavebního ztikona se v případě
řízenís velkým počtem účastníků
tito účastníciidenffikují označenímpozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí:
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - pozemky parcelní číslo:'l67811 ,1730,1824ll,1927ll,192716,
1839,184012, 1810/1, 1841,1842.1839, 1840/2,1877.1878/1, 18',76,192612, 181012,1730,194',711, 1909/5 (pK
t974110, 1799,1907,196411,196415,
6448),1933,1934,1797,196312.196611,196612,196'111,196',112,196811,
1966ll,
4563, 4565, I959ll, 1806, l976, l970ll, 19'7415, 196814, 196813, 196815' 1965, |976. l931 v k.ú.
Mutěnice'96612,
Doručeníveřejnou vyhláškou

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčenéorgánv a ostatní:

.
.
o
.
o

Policie ČR, rŘ Policie JmK, územníodbor vnějšísluŽby DI, Svatopluka Čecha 7,695 01Hodonín
Městský úřad Hodonín, odbor Žp, Národní třiďa25,695 35 Hodonín
Městsw úřad Hodonín, obecný stavení úřad, Homí Yaly 2,695 35 Hodonín
Krajská hygienická stanice JmK - izemní pracoviště, Pluciírna la,695 27 Hodonín
HZS JmK, územníodbor Hodonín, třída Bří Čapků3, 695 03 Hodonín

Úřadv oro vwěšenía podání zpráw o datu vwěšenía seimutí:
o Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Národní tÍída25,695 35 Hodonín

o

Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200. 696

oznámení se doručuje jednotlivě

l|

Mutěnice

