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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou
(dále jen stavebník), podala dne 21.11.2017 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Louka – oprava místní komunikace u nádraží
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 1840/1, 1891/1, 1892/2, 1898/1, 1898/3, 1956/1,
2018/1 v katastrálním území Louka u Ostrohu, okres Hodonín, kraj Jihomoravský;
dle projektové dokumentace zpracované v 05/16, projektant Josef Motyčka, Vinohradní
346, 696 61 Vnorovy, IČ 49423657, zodp. projektant Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1300825.
Základní údaje stavby:
Jedná se o opravu stávající místní komunikace, jejíž vozovka je v současné době téměř v
havarijním stavu.
Oprava komunikace se týká dvou tras: Trasa „A“ je komunikací místní a zajišťuje především
obslužnost stávajících rodinných domků. Trasa „B“ je veřejně přístupnou účelovou
komunikací, zajišťující přístup na navazující polní cesty za podjezdem dráhy ČD.
Trasa „A“
Trasa A je vlastně průjezdním úsekem místní komunikace, která je z obou směrů napojena
na místní komunikace uvnitř obce Louka. Začátek trasy „A“, čili opravy předmětného úseku
je u stávajícího lapače splavenin nad RD č.89. Zde se trasa napojuje na stávající živičnou
vozovku šířky 6m. Na celou délku směrového oblouku až do km 0,04216 se šířka ze šesti
metrů postupně zužuje na základní šířku 3,0 m mezi obrubami. Konec trasy „A“ je v km
0,20896 před křižovatkou s příjezdovou komunikací k budově železniční zastávky. Asi v
polovině délky trasy je navržena výhybna š.2m, délky 22m.
Od km 0,000 do km 0,061 a od km 0,204 do konce trasy, bude komunikace provedena s
kompletní výměnou konstrukčních vrstev včetně výhybny. V úseku mezi km 0,061 a km
0,204 bude využito stávajících podkladních vrstev. Obruby budou provedeny na celé trase.
Komunikace trasa „A“ může být zařazena podle dopravního významu a stavebně
technického vybavení jako místní komunikace III.třídy, konkrétně místní komunikace
obslužná, funkční skupiny C, obousměrná jednopruhová s výhybnou, písmenný znak MO1
4/3/30.
Celková délka trasy „A“ je 208,96 m, základní šířka komunikace mezi obrubami bude 3,0m.
Celková plocha opravované komunikace „A“ včetně výhybny bude v rozsahu 745,40 m2.

Trasa „ B“
Trasa B je v podstatě krátkým úsekem účelové komunikace od podjezdu dráhy ČD po
připojení na místní komunikaci „A“. Začátek trasy je na hranici pozemku ČD, konec trasy v
hraně komunikace A. Základní šířka vozovky trasy „B“ je 3,50m mezi obrubami. Levostranně
je navržena výhybna š.2m, délky 22m. Komunikace trasy „B“ může být zařazena jako
účelová komunikace obousměrná jednopruhová s výhybnou, písmenný znak MO1
4,5/3,5/30.
Celková délka trasy „B“ je 24,40 m, základní šířka komunikace mezi obrubami bude 3,50m.
Celková plocha opravované komunikace „B“ včetně výhybny bude v rozsahu 143,30 m2.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. V souladu s § 15 odst. 2 stavebního
zákona může speciální stavební úřad vydat stavební povolení jen se souhlasem obecného
stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho
podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření
obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
Příslušný obecný stavební úřad při Obecním úřadu ve Velké nad Veličkou vydal přípisem ze
dne 09.11.2017 pod č.j. výst.465/2017-Va vydal souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení
stavby.
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako silniční správní úřad a
speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a
speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací, podle § 40, odst. 4 písm. a) a § 16
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pozemních komunikacích), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
oznamuje
podle § 112 odst. 1 stavebního všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
ohledání na místě.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky a důkazy
ve lhůtě do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Speciální stavební úřad upozorňuje, že k závazným stanoviskům dotčených orgánů a
námitkám, popřípadě důkazům účastníků řízení uplatněným později nebude v souladu
s dikcí § 112 odst. 2 přihlédnuto.
Po uplynutí lhůty k podání námitek, ve smyslu stavebního zákona, mohou účastnící řízení,
podle § 36 odst. 3 správního řádu, nahlédnout do podkladů a vyjádřit se k úplným podkladům
pro rozhodnutí do 3 dnů. Po těchto lhůtách stavební úřad ve věci rozhodne. Tento způsob
vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního
řízení podle § 6 odst. 1, 2 správního řádu a v souladu s procesními právy účastníka
správního řízení podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do spisu řízení v kanc. č. 507 Městského
úřadu Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, ve lhůtě shora uvedené (ve dnech Po,St
8.00 - 17.00, Út 8.00 - 12.00 a Pá 8.00 - 14.00). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,
předloží jeho zmocněnec písemnou plnou moc, kterou lze udělit i ústně do protokolu. V téže
věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho
zmocněnec je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
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Účastnící řízení jsou povinni při opatřování podkladů provydání rozhodnutí poskytovat
správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, v souladu s ust. § 114 odst. 4
stavebního zákona účastníky řízení poučuje, že dle ust. § 114 odst. 1, 2 stavebního zákona
může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako speciální stavební úřad
oznamuje zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Jedná se o stavbu s velkým
počtem účastníků. Veřejná vyhláška bude v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu, vyvěšena
po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a na úřední desce
Obecního úřadu Louka. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.veseli-nad-moravou.cz. a na www.obeclouka.cz.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška
neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.
Okruh účastníků řízení je speciálním stavebním úřadem stanoven dle § 109 stavebního
zákona a jejich postavení dle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27
odst. 1 správního řádu:
-

Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou

Účastníci stavebního řízení podle §109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení
účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu:
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena,
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

- otisk razítka -

Ing. Vítězslav Petřík, v.r.
vedoucí odboru Stavební úřad
Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová
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Pro stavebníka
Vydání stavebního povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 5000,- Kč, slovy: pět tisíc
korun českých. Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) pozn. 2 sazebníku a je splatný v kanceláři
odboru Stavební úřad MěÚ Veselí nad Moravou nebo na účet Města Veselí nad Moravou, tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, DIČ: CZ00285455, číslo účtu:
19-1442991379/0800, variabilní symbol: 1320-36601.
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Veselí nad Moravou a na úřední desce Obecního úřadu Louka.
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu
Veselí nad Moravou a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na adrese
www.veseli-nad-moravou.cz
Vyvěšeno dne:
………………………………………………
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby
Sňato dne:
…………………………………………………
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se
Účastníci řízení
Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27
odst. 1 správního řádu
-

Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou – D
Obec Louka žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu nejméně
15 dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s vyznačením datumů prokazujících
dobu vyvěšení.

oznámení se doručuje do vlastních rukou
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona,
v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu
•

podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, není-li stavebníkem a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu):
1. Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, Lipov 182, 696 72 Lipov - D
2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,
Kounicova 26, 611 43 Brno – D
3. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – D
4. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – D
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• podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby
na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
parc. č. 56/2, 56/3, 57/1, 57/3, 58/2, 58/5, 59/2, 59/4, 60/2, 60/6, 61/1, 61/5, 61/6,
1840/1, 1845/1, 1848/1, 1858/1, 1859/1, 1868/1, 1869/1, 1869/2, 1878/1, 1879/1,
1884/3, 1885/1, 1885/2, 1891/1, 1892/2, 1898/1, 1898/2, 1899/1, 1904/1, 1904/2,
1906/1, 1906/2, 1908/1, 1908/2, 1909/1, 1909/2, 1911/4, 1912/1, 1913/1, 1915/2
v katastrálním území Louka u Ostrohu
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Louka č.p. 348, č.p. 363, č.p. 365
oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány a ostatní
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování –
zde - L
Obecní úřad Velká nad Veličkou, stavební úřad, 696 74 Velká nad Veličkou č.p. 151 - D
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín,
dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín (č.j. KRPB-205375-1/ČJ2017-060606) – D
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků
3, 695 03 Hodonín (č.j. HSBM-2-84-3-POKŘ-2017) – D
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00
Brno, územní pracoviště Hodonín – D
Drážní úřad Olomouc, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00
Olomouc – D
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