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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve změní pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10. 06. 2019 podal

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice
(dále jen "Žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

1.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje

stavební

záměr

na stavbu:

Mutěnice - uL. Masarykova - úprava návsi
stavební objekty:
SO 101 Komunikace, parkoviště a chodnflqr
SO 401 Veřejné osvětlení

Mutěnice
(dálejen "stavba") na pozemku parc. č. 61/2, 61/3, 61/4, 61/13, 61/29, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38, 61/39,
61/40, 61/41, 61/42, 69/15, 69/17, 69/19, 70/1, 71/1, 71/5,162/23,162/24,196, 200/3, 201, 213, 214/1,
227/1, 261, 603, 605/1, 609/1, 610, 617, 622, 623, 629/1, 633, 634/1, 643, 648, 663, 685, 727/2, 728/1,

728/2, 735, 736, 738, 6885/4, 602, 634/2 v katastrálním území Mutěnice.

Stavbaobsahuje:

Stručný popis návrhu stavby, jej í funkce , význam a umístění
Návrh řeší úpravu místní komunikace, parkovíšť a chodníků v ulící Masarykova v centru obce
Mutěnice a to v úseky od napojení na sílnici 11/380 v ulicí Brněnská po napojení na ul. Okružní a ul.
Vincence Bedyiáře. Úprava vozovek v ul. Masarykova je rozdělena na trasu Tl -L (vozcivka vlevo ve

-
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směru stc[yiíčení) a trasu T1-P (vpravo ve směru stc[ričení). Délka trasa T1-L je 507,88 m, délka
trasy T1-P je 507,68 m. Součástí úprav v ul. Masarykova jsou parkciviště s kolmými stánímí (před
obecním úřadem a před obchodem Hruška) a chodníky podél vozovek. Nově jsou navrženy chodníky
v parku (ve středových ostrůvcích mezi trasami) s plochou pro bohoslužby a odpočinkovými

plochami s lavičkamí. Před obchodem Hruška je navržena zpevněná plocha pro kontejnery. V rámci
stawby je ncwrženo nové veřejné osvětlení.

Vzhledem k významným kulturním akcím konaným před obecním úřadem bude tento prostor
materiálově odlišen. Součástí těchto prostor jsou kolmá stání pro osobní automobily, stojany pro

jízdní kola, infiormační tabule a místo pro dřevěnou plastiku, dále je zde umístěna kruhová plocha
pro Vánoční strom či májku.

11.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu se situací projektové dokumentace, kterou vypracoval
projektant PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín, ze dne
12/2015 pod zak. č. 660/2014, ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby lng.
Radomírem Prokešem ČKAIT 1300825, kteráje přílohou tohoto rozhodnutí.

Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s
vyznačením vazeb a vli\ů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních
staveb.
Pro provedení umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují parcely pozemku na
pozemku parc. č. 61/2, 61/3, 61/4, 61/13, 61/29, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38, 61/39, 61/40,
61/41, 61/42, 69/15, 69/17, 69/19, 70/1, 71/1, 71/5, 162/23, 162/24, 196, 200/3, 201, 213,
214/1, 227/1, 261, 603, 605/1, 609/1, 610, 617, 622, 623, 629/1, 633, 634/1, 643, 648, 663,

685, 727/2, 728/1, 728/2, 735, 736, 738, 6885/4, 602, 634/2 v katastrálním území Mutěnice.

111. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval projektant PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín, ze dne
12/2015 pod zak. č. 660/2014, ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby lng.
Radomírem Prokešem ČKAIT 1300825; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího

2.
3.

4.

5.

povolení speciálního stavebního úřadu.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před
zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků
vytýčení Ůzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských čimostí v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb.. o zeměměřičství a
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších

předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za
odbomé vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude

ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních
prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu
úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní

prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. - požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby,
jejího Žhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č.
91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního
vlivu stavby na okolní zástavbu, tj . zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu
života a zdraví osob nebo 2vířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a
dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožuj í životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
9. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn
ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
10. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných

předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci
definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečuj ících bezbariérové užívání staveb.
13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu
stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací. Provádět
stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odbomé
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o
zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
14. Stavebník je povinen zajistit odbomý technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a
autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s
ověřenou proj ektovou dokumentací.
15. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se

prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány
údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá
zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.

`8.d3#eái%n:e3ehmnmi:íkcepi:ríá:,oi=,áumj:tdaáT:bj:ínk,:síi.:,s,t,atke,::eý:r3::dátji:eETosRraávecsEi::::Í|:#r.s:::
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.; Gridservices,
s. r. o., Itself s.r.o.. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se
nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené
opatmosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Před zásypem rýhy
budou přizváni zástupci jednotlivých provozovatelů dotčeného zařízení ke kontrole místa styku.
Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při realizaci
stavby bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-41 a PNE 33 3302.
19. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na
základě kolaudačního souhlasu. Spolu se Žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na
předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci
skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby. Pro vydání kolaudačního souhlasu
stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k uŽívání stavby vyžadovaná zvláštními
právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

20. Případná změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
21. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se
nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito
uživateli.
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22. Budou dodrženy podmínky formulované v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených
orgánů a účastníků řízení:
Měú Hodonín, obecný stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 19. 7. 2019 pod ě. j.: MUHOCJ
47580/2019
Stcwba veřejného osvětlení (SO 401) akce stawebníkem nazvaná - Mutěnice -ulice Masarykova úprava
náwsi (dďle jen "záměr"), podle ustcmovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst.1 a § 136 zókona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpísů shledal, že záměr je tiTLpustrrý, a k

předmětnému záměru vydává souhlasné závazné stanovisko, které se vydáwá za předpokladu splnění
následuj ících podmínek:
1. Stavba bude provedena dle situačního výkresu ozn. 8) Souhrnné řešení stavby, číslo výkresu 8.5
(zókres do mapy KN, číslo zakázky 660/2014 k datu 12/2015, který vyhotovil autorizovaný inženýr pro
dopravní stawby lng. Radomír Prokeš, ČKAIT 1300825 .

2. Budou respektována vyjádření:
E.ON Dístribuce a. s. č.j. M49992-16330955 ze dne 4. 6. 2019, č. j. E7456-16308349 ze dne 13.3.2019
CETIN č.j. 630347/19 ze dne 14.5.2019
Itself s. r. o. č.] ,19/000910 ze dne 12.3.2019

Spráwa a údržba silníc Jihomoravského kraje č. j . 42 J3/2019-Jih ze dne.18.3 .2019
Řrajské ředítelství policie Jihomoravského kraje, č. j . KRPB-49913-1/ČJ-2019-060606 ze dne 28. 2.2019
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. č. j. 2/Ho/19/832 ze dne 13.3.2019
Gridservices, s. r. o. č.j. 5001897128 ze dne 15.4.2019

Krajský úřad Jihomor-avského kraje, odbor žívotního prostředí sp, zn. S-JMK 31462/2019/0ŽP ze dne 27.
3. 2019

Krajská hygienická stanice sp. zn. S-KHSJM 0013112019 pod č. j. KHSJM 1 1738/20J9/HO/HOK ze dne
6.3.2019

Hasičský záchramý sbor Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-2-26-6/5-POKŘ-.2015 'ft dne 6. 3. 2019
Městslý úřad Hodonín odbor životního prostředí sp. zn. MUHO 2715/2015 0ŽP ze dne 13 ,3 .2019

Jedná se o vydání záyazného stanciviska ke stavbě veřejného osvětlení v ulici Masarykova.
Stawební úřad v rámci vydání závazného stanoviska posoudil, zda je stavební záměr žadatele v souladu s

požadavky:
Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využíváyií
uzeml.

Záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných

požadavcích na využívání území
Využítí pozemku a umístění stavby na pozemku nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu daného území.
Stawební pozemek, na kterém bude umístěna stavba, je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošnýn a prostorovým uspořádáním a zďkladovými poměry. umožňuje umístění,
realizaci a užívání stavby pro daný účel.
Nakládání s odpady, které na pozemku vznikýí jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,
je vyřešeno v souladu s požadcwky podle zvláštních prái}ních předpisů.

Měú Hodonín, odbor ORM závazné stanovisko orgánu územnmo plánování ze dne 3. 4.2019, pod č.
j.: MUHOCJ 24607/2019 0RM
Záměr je přípustný po splnění následuýící podmínky:
- záměr bude proveden v souladu s úřadem územního plánování ověřenou částí dokumentace k záměru,
která je přílohou tohoto závazného stanovíska.
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Měú Hodonín, odbor ŽP, závazné stanovisko - souh]as k twa]ému odnětí zemědělské půdy, ze dne
13. 8. 2019 pod č. j.: MUHOCJ 56677/2019 0ŽP
1. uděluje podle § 9 odst. 8 písm. a) zákona o ochraně ZPF souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fbndu na pozemku KN p.č. 201 v k.ú, Mutěnice o celkcivé výměře odnětí 140 m2.
Půda se odnímá ve prospěch akce: ulice Masarykova -úprava návsi.
Stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem. Veškeré změny je
investor povinen projednat s Městským úřadem Hodonín, odborem životního prostředí.
11. ve smyslu § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ZPF se ukládají inyestoroví tyto podmínky:
1. Před zahájením stcwby zajistit na vlastní náklad provedení skrývky kulturních vrstev ornice v mocnosti
0,5 m a to v celém rozsahu ze zastavěné plochy uvedené v příloze 1 tohoto souhlasu
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2: Peponie skrývky bude umístěna v místě stavby a bude chráměna před poškozením a znehodyiocením.
Jej! r_o?prostření na níže wedený pozemek bude realizováno nejpozději před ohlášením stavebníka o
užívání stavby
3. V :ouladu s ust._§ 8 odst.1 písm. a) zákona je investor povinen na vlastní náklady zajistit využití těchto
z_ey?,i.n rovn:Těr_n_ým rozprostřením v max. mocnosti 0,25 cm na nezastavěné částí pozemku KN p.č. 201 a
70/1 vše v k.ú. Mutěníce

4. .0 čirmostech souyi:ejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením,
ocy?nou a .o.š?t.řován_ím sErývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol ®racovní deník), v
nš,rťž se wáděj! všecýny__skuíečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
třch.to z:f T}n. Te?to_ deník_a geometrický plán skutečného zaměření stavby na vyžádání správníhó orgánu
bude předložen ke kontrole
5. Iyest.or vyýčí _zn_ačkami trvalejšího charakteru povolené množství záboru a zabezpečí, aby při
realizaci stavby nebyl narušován ostatní zemědělský půdní fond
6. Zah4jení skrývky ornice je možno započít až po nabytí právní moci rozhodnutí (územního rozhodnutí,
popř. účimosti územního souhlasu) vydaného dle zvláštních právních předpisů (stcivební zákon)
111. v souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zókona o ZPF

vymezuje odvody za trvalé odnětí ze ZPF
dl? pflstupů vyme?eyýyi § _11 odst.1 zákona o ochraně ZPF, kdy "osoba, které svědčí oprávnění k
zámEru, pro Eterý byl vyqá]e soúlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdnírio fiondu, je
p_o_vi_yya za oqňatou zemědělskou půdu zc[platit odvod ve výší stc[novené podle přílohy k zákonu o ochróně
ZPF" a to následovně:
Výpočet odvodu za odnětí zemědělského pozemku KN pc[rc. č. 201 v katastrálním území Mutěnice ze ZPF
vyc_h_ý?í_z vyh!4šky č. 441/2013 Sb. (oceňovací vyhláška), přílohy č. 4 této vyhlášky vztahující se k BPEJ
0.08.10 -11,80 Kč/m2 (základní sazba).
V. _s?_u_l?9u_.s částí D odsf . 4_ přílof iy zďkona o ZPF je v případě pozemků 11. třídy ochrany, dle vyhlášky č.

48/2011 Sb. o stayiovení třídy ochrany (BPEJ 0.08.10) užito koeficíentu 6.

Cel.kovfi yý:l?dná částk_a_odvodů za odnětí půdy ze ZPF je součtem výsledných sazeb podle výměr
jednot!iých Portitovaných půdně eko|ogíckých jednotek a jejich zařazení do tříd ochrany -zastoupéných
na odnímaném pozemku a v tom případě, se ďle současně platných zókonů, orientačně cena -od;odu
VyTezt!j: čÉstftoy _4.178,-Kč a to z důvodu, že platbě odyodů podléhá pouze zastcNěná část pozemku KN
p.č. 201 v k.ú. Mutěnice o výměře 59 rrr', kdy zbylá část pozemku o výměře 81 m2 bude r;adďle sloužit
ja_ko veřej_né _prostrcmství se zápisem v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využítí zeleň.
Z_? tuio. pl.ochu~se ďle § 11a odst.1 písm. g) zókona o ochraně ZPF odvody nepředepísují.
V souladu s § 11 o_dst. 4 zákona o ochrcmě zemědělského půdního f;ondu je povimý k platbě odvodů

povipen ?rgám_?chrany_ zeTěqělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgámu,
který _vyqal souhlas s odnětí půdy doručit kopíí prcwomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s ódnětí

podk.ladem a .to .do 6 _měsíců f de dne nabytí práwní moci. Písemně pak mwí zmíněným správním orgánům
oznámít počátek realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před zahájením.

MěúHodonín,odborŽP,vyj.zedne13.3.2019podč.j.:MUHOCJ18928/20190Žpy-vyj.
9ďbor životn_í_ho pr_ostředí se k akcí vyjádříl dne 5.3.2015 pod MUHOCJ 17293/2015 0ŽP=rij . Vzhledem
k_ t_or_u: že_ dle_ žádosti inv.estora nedošlo ke změně projektu, zůstává v platnosti naše půvoďní vyjádření
MUHOCJ 17293/2015 0ŽP-vyj. ze dne 5.3.2019.

Upoz.o.rňuýeme inyFsforF,_ že ke kolaudací stcwby je nutné předložit možství vzniklých odpadů při stavbě
a evídenci o předání a likvídaci těchto odpadů.

Měú Hodonín, odbor ŽP, vyj. ze dne 5.3.2019 pod č. j.: MUHOCJ 17293/2019 0Žplvyj.
ad 1) Z hledíska ochrany přírody a krajíny: dle PD si realízace stavby vyžádá kácení dí;vin rostoucích
miTf les: .Vzplede_m ke _skptečností, že dřevíny jsou zde wedeny pouze obecně, bez uyedení např.
velikostních charakteristik, druhového složení, aj. sděluj eme následující.
Obecně: ínvestor je povínen postupovat ve věci týkající se pokácení těchto dřevin v souladu se zákonem o
ochraně přírody, tzn. musí posouďt, zda tyto dřevíny dosahují takových velikostních charakterístik, k
jejicp kácepí je či pení_ tř_eba opatřít sí poďkladové povoluýící pravomocné rozhodnutí*). Příslušným
orgýnem ocya_ny přírody k vydání pcivolení kácení je Obecní úřad Mutěnice. Tzn., že pokud bude nútné
vydat povolení ke kácení dřevin, pak je zřejmé, že pokud bude kladné, lze záměr z daného hlediska
uskutečnit, pokud bude záporné tak nikolív.
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*) Povolení ke kácení dřevín rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku (§ 3 odst` 1 písm. b) zókona o ochraně přírody) nebo stromořadí (stromořadím se
rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvíslé
řady nejméně desetí stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí), se podle § 8
odst. 3 zákona o ochraně přírody, nevyžaduje: pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2 (zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevín, v němž se nadzemní části
dřevín jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících
stromořadí, pokiÁd obvod kmene jednotlívých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80
cm; jestliže některá Z dřevin v souboru přesahuje uyedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá
dřevina) pro dřevíny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využíti jako

plantáž dřevin pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zasta\;ěném území evidovaných v katastru
nemovítostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využítí pozemku zeleň
Kácení dřevín se provádí zpravidla v období jejích vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se
rozumí období přirozeného útlumu f tziologických a ekologických funkcí dřevíny.
Vyřizuýe: Ing. Pešóková -kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska záýmů chráněných vodním zďkonem a zďkonem o
vodovodech a kanalizacích j e záměr možný za dodržení následujících podmínek:
1. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo

podzemních vod v daném území.
2. Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s písemným
souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle st. § 23 zákona o vodovodech a
kanalizacích.
3 . Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalítě.
Vyřizuýe: Iyig. Zezulová -kl. 398

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: je záměr možný za předpokladu dodržení zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zókonů, v plainém znění (dóle jen zákon o odpadech), a to
především:

-Veškeré odpady, které budou vznikat, musí původce ®ráynická osoba nebo flzická osoba oprávněná k

podnikání, pří jejichž čimosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením
nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí (pohid odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem
o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.
-Nakládání s odpady, které budou vznikat, bude probíhat dle jejich skutečných vlastností.
- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržováma hierarchie způsobů nakládámí
s odpady dle § 9a zdkona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stcwební odpad musí být přednostně využit
např. na drtící jednotce pro recyklaci stcNebních odpadů.
- Na nakládání-s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební
čínnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stcwu pro účely stavby na místě,
na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuúe.
-Jinak, musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s
podmínkami stancivenými v příloze 11 bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat
vyšší koncentrace škodlivin, než je wedeno v tabulce č.10.1 přílohy č.10 k této vyhlášce a jejich vodný
výluh bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č.10.2 přílohy č.10 k této vyhlášce.

-Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v
souladu se zďkonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb .
Vyřizuje: Ing. Kubíková -kl. 396
ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sděluúeme: předložený záměr je možný.
Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stayební práce musí být prováděny
v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Vyřizuje: Ing. Vaculíková -kl. 395
ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sděluýeme: stavba bude mimo jíné realizována i na pozemku KN p.č. 201 v
k.ú. Mutěnice, který je součástí zemědělského půdního fondu v kultuře zahrada.
Své stanovisko k předloženému záměru orgán ochrany ZPF vydá v řízení dle § 9 odst. 6 zákona o ZPF,
kde na základě předložených dokladů nutných k vydání závazného stanoviska k odnětí zemědělského
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půdního f ;ondu pro nezemědělské účely posoudí orgán ochrany zemědělského půdního f iondu předloženou
žádost.
Toto stanovisko bude vydáno až na základě podání žádosti o odnětí zemědělského půdního fiondu ze ZPF
pro výše uwedenou stavbu (dle § 9 odst. 5 zákona o ZPF), kterou podává inyestor v souladu s vyhl. č.
13/1994 Sb., kterou se uprayují některé podrobnosti ochrany ZPF. http://www.hodonín. eu/ftormulareochrana-rpf i/ds-s S? 39larchiy=O&p 1 =39912
Vyřizuje: L. Taptičová -kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesí,ch: Není připomínek, ve vzdďleností do 50 m se
nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa. Vyřizuýe: Ing. Cellar -kl. 384

Krajský úřad JMK; odbor ŽP, vyj. ze dne 27.3.2019, pod č.j.: JMK 47821/2019, vyj. ze dne
5.3.2015, pod č.j.: JMK 24161/2015

Z hlediska zďkona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zókonů (vodní zdkon), ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předložený záměr nespadá do působností
vodoprávního úřadu Kraýského úřadu Jihomoravského kraje. (Ing. Balajková, kl. 2694) Z hlediska
zókona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a

prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Dle přeďložené žádostí nebude dotčen zemědělský půdní f;ond
QZPF), orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k realizaci záměru žádmé přípomínky. (Ing.
Krejzek, kl. 2638) Z hlediska zďkona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zdkonů
flesní zdkon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tom[uto zákonu: Krajský úřad
Jihomoravského kraýe, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl
pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") v
rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzddleností do 50 m od okraje
lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zókona příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností. Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpísů a prováděcích předpisů k tomuto zákgm: K možnosti existence vlivu výše uvedeného

záměru na lokality soustcwy Natura 2000 vydává Krú JMK, odbor životního prostředí jako orgán
ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n} zákona č. 114/1992 Sb„ o
ochraně přírody a krýíny, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v i s k o poďle § 45í odstavce 1 téhož

zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr n e m ů že mít v ý z n a m n ý v 1 i v na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše wedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že
hodnocený záměr svou lokalizací mimo prvky soustcwy Natury 2000 a svou věcnou povahou nemá
potenciál způsobit významné přímé nebo nepřímé vlivy na jejich celistvost a příznívý stav předmětů
ochrany. Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádmé další záúmy ochrany přírody, u níchž je k výkom
státní spráyy příslušný krajský úřad ve smyslu ust. § 77a zókona č. 114/1992 Sb., o ochrayiě přírody a
krajíny, ve znění pozdějších předpisů. (Ing. Hanáková, kl. 4121) Z hlediska zókona č. 201/2012 Sb., o

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zókonu: Uvažovaným
záměrem nebudou umístěny nové stacionární zdroje znečišťc)vání ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012
Sb. Kvalita ovzduší bude ovlivněna pouze v průběhu realízace záměru, a to emisemi z provozu stavebních

mechanismů a ndkladní doprayy a emisemi ze spalovacích motorů. Během realizace záměru je nutné
omezít zvýšenou prašnost vzníkající v důsledku prováděných prací vhodnými opatřeními. Opatření pro
snížení prašnosti jsou např.: před výjezdem ze staweniště bude zřízeno místo pro čištění vozídel, při

suchém počasí snižování prašnosti skrápěním, prcwidelné čištění kommikací, zaplachtování sypkých
materiálů, apod. (Ing. Vávra, kl. 2641) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: K
vyjádření v územním a stawebním řízení z hlediska nakládání s odpady je na základě § 79 odst. 4 zdkona o
odpadech, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě se jedná o Městský úřad
Hodonín). Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů pří realizaci akce (stcwby) je nutno s nimi
nakládat v souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou
Jíhomoravského krýe č. 309/2004, kterou se vyhlašuýe závazná část Pláyiu odpadového hospodářství
Jihomorawského kraýe. Z hleďska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvísejících zákonů (zákon o posuzování vlívů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměr nevyžaduje prcwedení zjišťovacího řízení ve
smyslu ustanovení § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. (Mgr. Richterová,
kl. 2684) Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
íntegrovaném regístru znečíšťování a o změně některých zdkonů (zďkon o íntegrované prevencí) , ve znění

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zókonu: Záměr nepodléhá povolovacímu řízení dle
přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrovamé prevenci. Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
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závažných haváríí způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
a o změně zókona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někteých sowisejících zďkonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zókonů v souvislostí
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
hayáríí), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předmětiý záměr investora nespadá do režímu
zákona. Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství flu)rní zókon), č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických

pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpísů k těmto
zákonům: Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru. Toto vyjádření
není rozhodnutím ve smyslu zdkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpísů, a nelze se

proti němu odvolat. Nenahrazuýe rozhodnutí, soúlasy, závazná stanoviska a jíná spráwní opatření
vydávaná ostatnímí správními úřady na úseku žívotního prostředí.

KHS JMK; závazné stanovisko ze dne 17.3.2015 pod č. j.: KIISJM 11375/201S/HoffloK
a ze dne 6.3.2019 pod č. j.: KHSJM
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraýe se sídlem v Brně souhlasí s vydáním územního
souhlasu podle § 96 a stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona, na stavbu "Mutěníce -ulice
Masarykova - úprava návsi" pro žadatele, jež zastupuje investora stavby na zdkladě plné moci ze dne
23.2.2015. závazné stanovisko ze dne 17.3.2015 pod č. j . : KHSJM 11375/2015/HO/HOK zůstává i nadále

v platnosti.

HZS JMK; závazné stanovisko ze dne 17.3.2015 pod č.j.HSBM-2-26-6-I/5-POKŘ-2015
závazné souhlasné stanovisko k územnímu řízení. V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponechái)áme jeden
výtisk PBŘ ve své dokumentací. Poučeni: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné
odvolání

HZS JMKL závazné stanovisko ze dne 17.3.2015 pod č.j.HSBM-2126-6|II/5-POKŘ-2015
závazné souhlasné stanovisko ke stavebnímu řízení. V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si

ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentací. Poučeni: Proti obsahu závazného stanciviska nelze
podat samostatné odvolání

HZS JMK, sdělení ze dne 6.3.2019 pod č.j.HSBM-2-2616|/5|POKŘ-2015
Zůstává-li dokumentace platná, platí rovněž naše stanovisko, které není časově omezeno. V případě
potřeby zpracování nové dokumentace pro územní, stavební řízení musí být pro tuto dokumentaci
zajištěno nové závazné stanovisko Hasíčského záchranného sboru.

KŘP JMIL Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát 1 stanovisko ze dne 28.2.2019 pod č. j.:
KRBP-49913-1/ČJ-2019-060606
a) Dopravní inspektorát v Hodoníně na zďkladě Vaší žádosti ze dne 26.02.2019 a projektové
dokumentace z 2/2015 souhlasí s vydáním společného povolení stavby.
b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o

provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Návrhu
dopravního značení v.č. 8.4, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:
1) Provedení a umístění dopra:vního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se

provádějí prcťvídla provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných platných norem a technických
podmínek TP 65 "Zásady pro doprcwní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" .
2) Všechny součásti doprcwní značky (patka, sloupek, značka, uchyceni) musí být schváleného typu.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno, ze dne 18.3.2019, č.j. 4213/2019-Jih. Stanovisko.
Podle předložené projektové dokumentace (sítuace stcwby) navržená stavba řeší rekonstrukcí MK ul.

Masarykova v Muiěnicích. Povrch celého napojení MK bude proveden do stávající nivelety vozovky
11/380. V celé šíři mpojení požadujeme, spáru zařezat _a_ ošetř_it _emulzní_ zá_li_vkou. _Po u.konEení .stq:vby

napojení MK, vyzve žadatel zástupce SUS JmK,p.o.k. oblast Jih k provedení kontroly splnění podmínek.
Dále budou v rámci stavby rekorstruovány při sil. 11/380 stávající chodníky. Po osazení nové silniční
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o_b_ryby v místě oblouků u sil. 11/380 je nutné zapravení vzniklého pruhu povrchu vozovky z asf ialtobetom.
Plánoyanou _stcNbou nedojde k zásahu do pozemku ve vlastnictví JMK. 0 zahájení stayebních prací bude
nejméně
3
dny
předem
ínf;ormován
p.
Aleš
Mokroš,
qcontakt:
737237086;
e-mail:
m_oFos.aJe_s@susjmk.cz, silniční irispekíor. Výše uvedená stcNba se nedotýká našich již zahájených riebo

dokon_čeyý_cfi staveb v souyíslosti s probíhající zárukou stawby. Toto stanovísko platí jeden rok, bude
součástí dokumentace stavby a zhotovitel stcwby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

SKLÁDKA HRANIČKY, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, ze dne: 20.4.2015 - souhlasné
stanovisko

Pn°ekp#rtibeyno::tš#ašek#osztařřeítzuen;pkřaín:#%vcťějpe°#:tdnu!edmoedržpeřtí#;topr°ovvěořuennéohr°mupť:sCN°Vníkakek°ntr°Íe
736005 -bude dodržena mínimální vzdálenost od ostatních přípojka a to 60 cm.

Itself, s.r.o., PáLavského náměstí 4343/1, 628 00 Bmo -Židenice, ze dne: 26.2.2019, ě.j.15/000641-A
(aktua]izace vyjádření ze dne (17.3.2015). Vyjádření
1_. Zař!zení televizních kabelových rozvodů je telekomunikační trasou s ochramým pásmem 1,5 m od
kabelů.
2. Křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 7 3 6005 .
Při realizaci požaduýeme:
3 . Před zaháýením zemních prací v ochranném pásmu TKR zajistí inwestor vytýčení této sítě.
Vytýčení TKR provede za ffi itself, s.r.o.-p. Růžička, tel.: 533383335, e-mail: vytycení@ítself.cz. Vytýčení

je třeba objednat 14 dní předem!
4. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace

pou_ze : nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky
ve.dení TKP, y och_ranném pásmu TKR ďbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajístit),
aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
5_. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke

kabelu,
6. Po oďkrytí kabelu jej chránit protí prověšení nebo poškození nepovolanou osobou,
7. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou TKR realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73
6005 , kabely TKR v místech křížení uložít do chráníčky. Pří křížení TKR spodem dbát zvýšené pozornosti
při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů TKR

před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochramou f ;ólií.
8. y míst?cP z_ř_ízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou TKR, zabezpečit
ochranu kabelů, v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou TKR kabely uložit do
chráníčky spolupráce se Servisním střediskem ítself; s.r.o. Kyjov, tel.: 533 383 368.

9. Před opětovným zasypáním trasy TKR vyžadýeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda
nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní
protokol).

10. Pokud dojde při staybě k poškození TKR, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému
centru itself s.r.o.-tel.: 533 383 383.

11. Fa itself s.r.o, nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terémích úprayách a

pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.
12. V případě kolize stayby s vedením TKR kontaktujte Servisní středisko itself s.r.o. Kyjov, tel.:
533383368.

E.ON ČR, s. r. o.,F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budčjovice, ze dne 133.2019 č.j. E745616308349.

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická sít) ve vlastnictví E.ON Distribuce,
a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.
1. Objednání přesného vytýčení dístribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu_kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemích prací povínen pro
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECO. Vytýčení kabelů VN, NN
zajistí Jaroslav Novák, tel. : 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.
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2.
4i;z'
Provádění
;;%i-t';jáS';;i;,ir'j;;hari;smů
zemních prací v ochranném
s nej.vyšší
pásmu kabelové.ho
opatrností,v`ede.ní.ýhradně
nebude-,i provozovatelem
klT,i:_PT~:.:_č.r^íť.:„á.ř^a`!^í:^
zařízení stanoveno
"3':Uťýkopové práce v blízkosti nadzempího vedení r b40,U. ± _f r~:_V~Í!.:_nžy^.^ta_k.,^`:^b.y.n„:%šn`,:nkhon7anro#nenn:t
jinak.

JS:;boytť'"íuyzťipi:dvpeťejíž:;;;j::Ž::ž~dž:Žjň:°jvÉCp;,:°mSt?%ťnnoevbe°nín::::ricflšN°hErřš#fr]°oV.:Zazapř%í3a3fůz2:e#apšsttě

pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:
Minimální dovolené vzdálenosti

Nad budovami
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohniNadschůdnýmičástmi(sklon=<15°),vzdorujícíohniNabudovách

K budovám a jejich částem nebo vybavenímKolemzedníchoken
Před oknem (pouze stávající vedení)Nadoknem

Vedle okna
Pod oknem
Kolem střešních oken
Před oknem
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem

Holévodiče

Izolovanévodiče

0,5m

4m

0'3m
3m

0'2m

0'1m

2m
0'2m
0,5m

0'2m0'5m1m

1m

1m

3m

2m1m1m1m

1m

lm
1m

4.Připrováděnístavebníchpracínřsríd.?jít.k.poškoze,::azn:,pfís:t~2gr^ě.:.,í:.a^ří+Z^::j^dmi:t,,r:b#.ř.::S::::%;`
1:.1 óhí%nuE:;;ťťoť:á,;;-iíť;=Zó;í-_d;;t;iť;čnúho a Sdě,ovactho Zaiízení na te,ef :O-ím čísle P oruchové
služby 800 22 SS 77.

E.ON ČR, s. r. o.,F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 české Budějovice, ze dne 4.6.2019 č.j. M4999216330955. Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická sít') ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu.

lÉ.[or#D4i:ír:::c`:`a;s:.#;-e;'Ěčíá)','jve~;ž-íťi;-řrešóí;pře,ožk_oúv:smy:,ut47"z_f_k:_na._Í:_45,3J/:o_0!,-5nb;:
T:iř`e"du::ž:á;t;m:=Zo;á%_;t_rib;-ť*íi;j-ťf-k_pfe,ožeťí.stí|Vaýícícp__!_ó_b|:,ocý:h_:,:=_o„drfiYťRJ':nayíetqkhu
H;Uíi`a%;;.%;;ť-íř;;oUí-k:-;o:v-o~ó;áťť-zářízen!z.ajiš.-ťuýřjeho._V~l.=t^nx:}±_ra_šn^á,k.',%.r`:`:řž:;t%:npn°ttřřpehbnué
Vpřpe`iuo';Ů';.o.;ďi):yťii::;;;:;:;:ú;;:;ň;ó`Sia;;;;ť;,žej;vh;dněvdostatečnémpředstihuvyřídítvšepotřebné
\í:Ů;Ž;;á;i-'s-tayba
(cca 18 měsíců). musí respektovat ochranná pásma dist_r_iprčníh? zařízení.,
4i.upvř%p:%n,tik.:,:;;;ó;;_ťiááčriíj-z;iiž_-níT_v_Tiýetku|E.PND|js_t!ri'3_r:`e_:;_s-:_,-3f,.e_JÍ:^n;LE^C-?!;,boun:e7nř|fišvq:::p
•i;e;:%k#;Uve"Us#ši-ůi-;ivzví_-í;'i!;.-;.-i-5-8viÉ000vsť,vťpiatpST\znění(přeložkurozvodnéhozařízenízaýíšťuje
'jehovlastníknónákťadytoho,.kd?potř.ebupfel?žpvyvolv_:!!_;

'e4'-WvV;r:í.;:í;ě,'.ťi;uť;:fí;Vť;á;;ó_:t-ťiě-ií,ióii_,áp'?rťš?úí*_t:_Ť:P_::o:e:ř_ož:::e%í_y!:,^H,%erí:aňtn:ythk
•č;Ní'íyNE:'z:]:iys;íyič-i;ái;:á:;;:ť-;i;i;fí:ís;;íž:nííkabelovévrioTvepen:,Zraffižer.í^_d.:^P%::^tňovný^Ch:;%,,íčteákt'r
uaDí:á:) "aL,t:u,n';.Ž:k-,:d;:í;_s_eyťťťráť;`;ó;ťky :ťesto:f p|ř_e_4Lř_: _:: : T.:žP neprodleně po zj ištění této
-sťíi;i;:č;á;t-í,přičemžnáki.adystímsrijepéh.raqíinvest?r.s,tawby,ví3!ré:.ý:::i:

'5h:`%:#:;;í%:''ů'ěu;";i;tá;-ni-;,jchyrrusí..býtuvúís,úrě_n%^r!m_O,_Stf_Wa_j,í_C,í.__ft_:b:.l^oxvmí:noů=,o%;
'iř:;#n%`ff.e;;žť';;ó;;ře-šeYi-;-;..-;mi:í;íf.7.zŤkřa_č;_.4~5_8/!:.v!^OL!.S_::.,^VšLP,l:`t:,é^#n,:nění(Pře'Ožku
Lr,o,#owá%;í:áňť;,e;;;j_íťťu;;jeíov,ast;íkna_ná.k]adyteho,Fdop,otfebTpře,,:žP^vť.:^[:+í.j^..
r6U:Vf;ř;íž%;Uťe.t`o-;;;er;-ďů:ť;.;-če-tť-o.i;u.iní.kůjeúezbytpévr_Í.í_s.txit^.rxíŤ.iří`l:Á:^.,0,5metruodkabel°Vých
V;;ž;:á;.„í:r;j_;ító;á_dokumántace,bude_o_bsaheyatyzť:ovÍ.řevzy,Včetnř_ftýt°L:á3n_í:
r7U.4VvUUoU:;r%nun-f:Uhvupa:svťe";;.íĚái-e'j-;;--ói;i?říz.?nídí5tr!9xř.ri:^s^o#tavy_PÍ.4_°±r.?Í^íx::a,',íÁZ^a::#Í'.::té.ft:
/;o;h,v%; á;;,#rí;nyrS'á=ť;i--áié J§-46 oás!. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v p,atném znění, kde Se konstatuje,
že
4ce)
v OP
Vp::v%%;;.VčíLnu;:si:
těchto zařízení je zakázáno
Jí;;r;-ťy:y-.;oíňi;-[oiroži;
pod písmeny: spo|eh|ivost a bezpečnost provozu těchto Zařízení nebo
ohrozit život, zdraví čí majetek osob
U#;'#:vLti;;';íwn%Vs'tt:Vť;:;;;-z-;;;ožňovaiynebopodstatněznesnadňovalypřístupktěm[Ozařízením.
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. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
hotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terérm. Jedná se
zejména o místa křížení čí souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a

podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale ínfiormováni.
9. Objednání přesného vyýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terém a to nejméně 14 dnů před
zaháýením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je írwestor zemních prací povínen pro jedmoznačné
stamover[í jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle

pokynů zamě stnanců
E.ON Distríbuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák, tel.: 54514-5229,
email:jaroslav.novak@eon.cz.
10. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasíckým ručním nářadím bez použiti

j akýchkoli mechanísmů s nejvyšší opatrností, nebude-lí provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
11. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ,... ) tak, aby nedošlo k jeho poškození

poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů
pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuýeme pří vytýčení nebo po
jeho odkrytí.
12. Výřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude
odpovídat příslušným ČSN normám.
13. Přizvdní zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 0 kontrole bude

proveden zápís do montážního nebo stcNebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stayby.
14. Po dokončení musí stcwba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 333302, PNE 341050, ČSN EN
50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61936-1.

15 . Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřízovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stawby či umísťovat kormtrukce a jiná podobná zařízení,

jakož í uskladňovat hořlayé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zerymí práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad
6'.
10. Veškerá stavební činnost v OP distríbučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení aontakty na správce zařízení jsou wedeny v závěru tohoto
vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zc[řízení dle
platné ČSN EN 50110-1.

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stcwu

vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP
vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového sta:v`u vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději
do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uh:razení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou mradí ínvestor stavby), není-li písemnou

dohodou stanoveno j inak.
13. Neporušení stability podpěmých bodů nadzermího vedení a nenarušení podzemní uzemňovací
soustavy.
14. Ohlášení j akéhokoliv poškození distribučníhó a sdělovacího zařízení na
telefiomím čísle poruchové služby 800 22 55 77.

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, ze dne: 14.5.2019, č.j. 630347/19. Vyjádření o
existenci sítě e]ektronických komunikací.
Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmcivé území, jakož i určíl důvod vyjádření.
Na základě wčení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Dů:Nodu Vyjádření
vydává společnost Česká telekomuníkační inf irastruktura a.s. následuý ící Vyj ádření:_
Dojde ke střetu se sítí elektroníckých komunikací (dále jen "SEKU) společnosti Česká telekomunikačnl

inf irastruktura a.s.
(1) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuýe SEK společností Česká
telekomunikační inf irastruktura a.s. ;
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Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499q Zábrdovice, 602 00

Brno, ze dne: 15.4.2019*b
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realízace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úprcwu trasy plynárenského zařízení, bude toto
váno jako přeložka. Ndklady budou hrazeny irwestorem stavby.
Toto stanovisko se netýká žádných úpray plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně

flittp://www.gasnet.ez/es/kontaktní-systém/).
Současně si vyhrazuýeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Při realízaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá prayidla stanovená pro práce v ochramém

pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stram od obrysu
plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťcivány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka
materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním
způsobem a musí být vykonáyány tak, aby v žádném případě nenarušíly bezpečný provoz wedených
plynárenských zařízení a plynovodních přípoj ek.
Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena. flettp://www.gridservices.czldsonline-vytycen í-pz )
V rozsahu této stayby souhlasíme s povolením stavby dle zókona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších

předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlowy pro
umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení,

veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stayebního záměru s certífikátem
autorizovaného ínspektora. V záýmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků
čí správců, případně i dlouhodobě nefiunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných
ínf;ormací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenské zařízení a plyncNodní přípojky jsou dle ust. § 2925
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto
důvodu jsou chráněny ochramým pásmem dle zókona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpísu.
Nedodržení podmínek u\iedených v tomto stamovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizací
uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební čimosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terérmí úpravy)
a čírmosti mimo ochramé pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stcwební čimosti je možné realizovat pouze pří dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za čimost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných ínženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této

změně.
3)

Před zaháýením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení

plynárenského zařízení a plynovodmích přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
ďbrmulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 3355).
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úyodu tohoto stanoviska. 0 provedeném
vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních

přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení
plynáremkého zařízení a plynovodních přípoj ek stcwebníkem nesmí být vlastní stavební čínnosti zaháj eny.
Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípoj ek pcivažuj eme za zaháj ení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební čirmostí budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípoj ek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínka]'ní.
6) Při provádění stavební čimosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinít taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
nebo ovlívnění jejich bezpečností a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektríckých, baieríových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo pří přerušení stcrvební
činností řádně zabezpečeny proti j ej ich poškození.
8) V případě použiti bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zaháýením stavební činností

prc)vedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na nóklady
stayebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fiólie atd.) na telefion 1239.
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věřeného pracovníka provozu Hodonín lng. Kozlík, nebo techník lng. Zapala tel. 518353173 a to v
staíečném časovém předstihu.
5. Před zahájením výkopc)vých prací přízNai pověřeného zástupce naší a.s., tj. ved. Ing. Kozlík tel. 518
173, k vytýčení stáv. vodovodu. Vytýčení bude provedeno na nóklady irwestora stavby. Zaýištění trasy
vodovodních a kanalizačních přípoj ek provedou vlastníci nemovitostí.
6. Výstavbou zpevněných ploch nesmí dojít ke zmenšení minímďlního krytí stáyajícího vodovodu.
7. V případě křížení VO vedení s vodovodem je nutno toto provést pod ůhlem 45/90° VO vedení v místě
křížení uložít do ochranné trubky s oboustranným přesahem 1 m na každou stranu.
8. K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín tel.
518 353173, ved. Ing. Kozlík, nebo technik lng.Zapala.

9. Při výstcn;bě respektoNat í ČSN 73 60 05 -prostorou normu uspořádání sítí podzemních inž. vedení a
ostatní platné ČSN a ustanovení.
10. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (staveb. zák.), § 158 § 159, zpracovatel PD.
11. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si
vyžádat nové stanovisko.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Odůvodnění:
Dne 10.06.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a Žádost poskytuje dostatečný

podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo uŽíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili :
Měú Hodonín, obecný stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 19. 7. 2019 pod č. j.: MUHOCJ
47580/2019

-

Měú Hodonín, odbor ORM závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 3. 4.2019, pod č.

.

J#Eoů::í2#/o2r°ž:,°z#azné stanovisko - souhias k trvalému odnětí zemědělské půdy, ft dne

-

k3ésú2E:3opnoí:,čói.áoTZp:ovycj: žgáz:,i:.13:2?Ťg pod č. j., MUHoCJ | 8928,20 | 9 oŽp-vyj.

:#sEoířoandí:'Mo#,oordš:ižypj,.#:::i3é2207l.;.ž8:9č,.jádMČT3;cil47728923|,,22001|99,oŠ,?.-ž:jáne5.3.2o|5,
pod č.j.: JMK 24161/2015

•

KHS JMK, závazné stanovisko ze dne l7.3.2015 pod č.j.: KHSJM 11375/2015momoK

azedne6.3.2019podč.j.: KHSJM
HZS JMK, závazné stanovisko ze dne l7.3.2015 pod č.j.HSBM-2-26-6-I/5-POKŘ-2015
-HZS JMK, závazné stanovisko ze dne l7.3.2015 pod č.j.HSBM-2-26-6-II/5-POKŘ-2015

-

HZS

JMK, sdělení ze dne 6.3 .2019 pod č.j .HSBM-2-26-6-/5-POKŘ-2015
KŘP JMK, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát -stanovisko ze dne 28.2.2019 pod č. j.:
KRBP-49913-1/ČJ-2019-060606

-

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno, ze dne 18.3.2019, č.j. 4213/2019-Jih. Stanovisko.

-

SKLÁDKA HRANIČKY, Masarykova 200, 69611 Mutěnice, ze dne: 20.4.2015
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-

Itself, s.r.o., Pálavského náměstí 4343/1, 628 00 Bmo -Židenice, ze dne: 26.2.2019, č.j.15/00064l-A

-

í#1ť#,esyřjáod.fTÁ?eGdenr:t(nle?á3.22|05l,5,,é,V3y7j6dč;náeské Budějovice, ze dne | 3.3.20 | 9 č.j. E745616308349.

-

E.ON ČR, s. r. o.,F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ze dne 4.6.2019 č.j. M4999216330955.

-

-

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktua, ze dne: 14.5.2019, č.j. 630347/19.
Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne: 15.4.2019,č.j.: 5001897128

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Pukyňova 2933/2, 69511 Hodonín. Stanovisko ze dne:
13.3.2019,č.j.2fflo/19/832.

-

Smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky pozemků. Pozemky parcelní
číslo: 738, 736, 735, 728/2, 728/1, 727/2, 685, 663, 648, 643, 629/1, 623, 622, 617, 610, 609/1, 261,
227/1, 214/1, 213, 200/3,196 v k.ú. Mutěnice.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení -další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 23, 30, 61/9, 61/28, 69/18,195, 203, 214/2, 214/3, 221, 222, 226, 233, 240, 241, 247,
249, 253, 255, 260/2, 260/3, 266, 267, 271, 602, 616, 628, 634/2, 635, 642, 647, 652, 653,
658/2, 659, 664, 670, 671, 677, 678/1, 679, 686, 698, 699, 704, 705/1, 709, 710, 714, 715,
716/1, 717, 722, 723, 727/1, p. p. k. 603, 610, 622, 623, 685, 736, 738 v katastrálním území

Mutěnice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Mutěnice č.p.166, č.p. 414, č.p.1064, č.p.172, č.p.173, č.p.176, č.p.106, č.p.177, č.p.178,
č.p.179, č.p.180, č.p.181, č.p.1280, č.p.183, č.p.184, č.p. 762, č.p. 202, č.p.197, č.p.193,

č.p. 28, č.p. 30, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 606, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 544, č.p. 39, č.p. 38, č.p.
44, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p.1056, č.p. 55, č.p. 500 a č.p. 56

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučeníúčastn]ků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje Bmo -odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rožhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu

příslušnému k umístění nebo povoleni' vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu,
nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném

stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
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před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,

ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
Životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zaháj ení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic a údržby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
vyŇřť##xvoďNff....ý.J:..`..ff...`..2.ý../j.

Sejmuto dne:

oBECN##/
69611 MUTĚNICE
okres Hodonín
9

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:
účastníci (dodej ky)
Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice
dotčené správní úřady
Česká telekomunikační infrastruktua a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6,130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Gridservices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Bmo 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS : ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Bmo 14
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
sídlo: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Bmo 28

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Bmě, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Bmo 2
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
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sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2 (KRBP-49913-1/ČJ-2019-060606)

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Město Hodonín, obecný stavební úřad, IDDS: mwvbvks
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1
Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
Městský úřad Hodonín, Obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
Skládka Hraničky, spol. s r.o., IDDS: hte2pjc
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nkse7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice
Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1

konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listimé podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 121352545-226055-190815083812

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 18 1istů, se shoduje s obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 701241884 byla systémem přenesena dne 14.08.2019
v 16:17:17. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 15.08.2019 v 08:38:18. Datová zpráva byla opatřena

elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť

ř%#é:gea#fi;k::#apč:se#:bvgtepl;.Te,::lučíes?oYťeváří#3dFůV3ě6m,73:b:eiíEÍš:n3;.e#ánif::tus.Pgenč:tk
3ru.;:iřfi::ťůAi:,,ešse#:ávpnoiš,tra:sčpésk`effe7pl:Í'9isÉ]T:%`#o.r.T#]í.sEs|tee#.dm?;:ayýc±a:ckharánneebko-.perčoeť,uE;:j
označena časovým razítkem. Datum a čas 15.08.2019 07: 11:06, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo

kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 48 AB, časové razítko bylo vydáno Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ

ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.08.2019 v 08:38:30. Kvalifikovaný elektronický

podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro

:`5e.#:2::#|d::i;9?yůoda:reo:edána?ifiiš;=e:iej:|ěenám.urisiFmm.:dTi3::ag:|n.ýc#:#iť#:éh?d.=riéiT#dgr:

i:#gglu:p:::sT.::ž.e:b:áFd#í;Í':íťz::dlítěořeafi:[:c::ťg.Eišr%:i:e:1s::#oaáÉd#;:€pÉ92í#,aTM#Élol4:7:1:1Ín#
00284891] . Elektroniclý podpis nebyl označen časo\ým razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 15.08.2019

iE|ÉE2ÁPE'|jšmKel5L3#pisosoby,kteráautorkovanoukonverridokumentuprovedla:

Poznámka..

Konlrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné vůsobem umovžňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoinLcz/overovacidolozlqh

