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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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), ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
09.10.2018 podal stavebník
Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou,
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání
vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení na stavbu

Louka – oprava místní komunikace u hřiště
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 2040/1, 62/1, 296, 57/2, 64/1, 59/5 v katastrálním
území Louka u Ostrohu.
dle projektové dokumentace zpracované v 09/2018, právnickou osobou PP projekt Hodonín
s.r.o., Radějov 269, 696 67 Radějov, IČ 27757307, datum 08/2018, zak.č. 940/2018, zodp.
projektant Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1300825.

Souhrnný popis stavby
Jedná se o opravu povrchu a krytu vozovky, výměnu obrub a lokální sanaci poruch v ploše
vozovky místní komunikace. Směrové vedení stávající komunikace se nemění, výškové
vedení bude mírně upraveno pro odvod dešťových vod. Součástí opravy bude výšková
úprava poklopů šachet kanalizace a úprava kanalizačních vpustí.
Délka úpravy:
Kategorie:
Šířka:
Příčný sklon:
Podélný sklon:

256,17m
MO2 -/6,0/50 dvoupruhová, obousměrná, funkční skupina C
proměnlivá, min. 5,30m
1,0-8,0%
min. 0,50%

Konstrukční skladba navržené komunikace v místě sanace:
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřik 0,3 kg/m2
Asfaltový beton ložný ACL 16 (ČSN EN 13108-1)
Infiltrační postřik 0,6 kg/m2
Kamenivo zpevněné cementem KSC I (ČSN 736124-1)
Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126)
Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126)
Zhutněná zemní pláň (Edef,2= 45,0 MPa)
Celkem
Konstrukční skladba navržené komunikace - oprava krytu:
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřik 0,3 kg/m
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ČSN EN 13108 - 1)
Srovnání nerovností a reprofilace celoplošně
Spojovací postřik 0,3 kg/m
Stávající konstrukce vozovky
Celkem
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Stanoví podmínky pro provedení stavby
1.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je
přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení, resp. schválení speciálního stavebního úřadu.

2.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

3.

Při stavbě 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 (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) a v ní
citovaných technických normách a dále ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání, ve znění pozdějších
předpisů.
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4.

Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před
zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření
výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby
bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

5.

V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras
energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen
vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem,
v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při
provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být
provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna
veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.

6.

Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s
uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci
stavebního povolení a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.

7.

Omezení obecného užívání místní komunikace v souvislosti s výše uvedenou stavbou
včetně organizace dopravy v přilehlém prostoru bude řešeno v rámci samostatných
správních řízení v souladu se zákonem o pozemních komunikacích (ustanovení § 24
zákona o pozemních komunikacích). O povolení uzavírky místní komunikace požádá
zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad za současného dodání harmonogramu
prací. V souvislosti s uzavírkami požádá zhotovitel rovněž o stanovení přechodné
úpravy provozu v souladu s ust. § 77 zákona o silničním provozu.

8.

Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci
negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na místní komunikaci ul. Na
Drahách byl omezen v nejmenší možné míře.

9.

Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které
se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být
odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.

10. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající
se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavby je
stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále
neprodleně případné změny v těchto skutečnostech
12. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné 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 architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví,
mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
13. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích správců a musí být respektovány jejich
bližší podmínky. Investor je povinen jim oznámit předem započetí stavebních prací.
Případné nezbytné činnosti je investor povinen správcům včas oznámit a vyžádat si
jejich odborný dozor.
14. 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.
15. 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
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provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit.
16. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu
neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo
bezpečnost stavby.
17. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být
zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
18. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a
autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné
stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
19. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty
stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
20. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných
předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
21. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s
ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu
komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k
ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
22. 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.
23. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čistění a kropení komunikací
používaných pro účely stavby.
24. Nutno dodržet podmínky a požadavky těchto vlastníků dopravní a technické
infrastruktury:
- Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, IČ 70921148, 696 72 Lipov čp. 182
ze dne 4.10.2018 čj. SO 111/2018,
- E.ON Distribuce, a.s., IČ 25186213, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Regionální správa Hodonín,
Husova 3947/1, 695 42 Hodonín ze dne 28.06.2018, zn. M49992-16261078,
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupená
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne
18.07.2018 zn. 5001746610.
25. Nutno dodržet podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Veselí
nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 27.06.2018 čj.
MVNM/20808/2018:
- Všechny zásahy a samotné práce budou prováděny šetrně s ohledem na okolní volně
rostoucí zeleň. Pohyb mechanizace musí probíhat v dostatečné vzdálenosti od
stávajících dřevin, bezpodmínečně požadujeme dodržovat normy ČSN 83 9061 a
ČSN 83 9011.
- Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod v daném území.
- Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- Z hlediska ochrany ovzduší upozorňujeme na nutnost minimalizace prašnosti při
realizaci stavby.
- Při realizaci stavby je nutné se řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu
§ 4 a 8 zákona o ochraně ZPF.
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26. Nutno dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Veselí nad
Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 28.06.2018 čj.
MVNM/20849/2018:
- Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití, respektive
odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do
zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve
schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro
užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží
stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí a územního
plánování před zahájením užívání stavby.
27. Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o této skutečnosti budou stavebníkem
uschovány a předloženy na vyzvání.
28. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení. Termín
dokončení stavby nejpozději do 12/2020.
29. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
30. 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 geometrický plán. 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.
31. Městský úřad si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud by
to vyžadoval silniční veřejný zájem.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou

Odůvodnění
Stavebník podal dne 09.10.2018 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem 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 závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona.
Orgán územního plánování Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního
prostředí a územního plánování vydal dne 06.11.2018 čj. MVNM/35112/2018 sdělení k výše
uvedenému stavebnímu záměru.
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto podklady:
- projektová dokumentace zpracovaná v 09/2018 právnickou osobou PP projekt Hodonín
s.r.o., Radějov 269, 696 67 Radějov, IČ 27757307, zak.č. 940/2018, zodp. projektant Ing.
Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1300825,
- vyjádření k projektové dokumentaci Svazku obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, IČ
70921148, 696 72 Lipov čp. 182 ze dne 4.10.2018 čj. SO 111/2018,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky
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-

-

ochrany sítě elektronických komunikací k stavebnímu řízení ze dne 03.07.2018 pod č.j.
648863/18 – nedojde ke střetu,
stanovisko GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.07.2018 zn.
5001746610 – stavební režim (ÚR+SP),
vyjádření E.ON Distribuce, a.s., IČ 25186213, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Regionální správa
Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín o existenci zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne
28.06.2018, zn. M49992-16261078,
stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín,
Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín ze dne 08.08.2018, č.j.
KRPB-148322-2/ČJ-2018-060606 k projektové dokumentaci DSP,
koordinované stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a
územního plánování, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou ze dne 27.06.2018, č.j.
MVNM/20808/2018 k dokumentaci ke stavebnímu řízení,
souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního
prostředí a územního plánování, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou ze dne
28.06.2018, čj. MVNM/20849/2018 z hlediska nakládání s odpady,
vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno ze dne 25.07.2018, č.j. JMK 108 218/2018, sp.zn. S-JMK
94 434/2018/OŽP k projektové dokumentaci,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno, Územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín ze
dne 04.07.2018 pod č.j. KHSJM 36777/2018/HO/HOK, sp.zn. S-KHSJM 24489/2018,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor
Hodonín, tř. Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín k dokumentací pro stavební řízení ze dne
07.08.2018 pod ev.č. HSBM-2-84-5/5-POKŘ-2018
souhlasy k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z hlediska § 111 stavebního
zákona dle písm. a) až d):
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací,
nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán
územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v
užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.
Záměr se nachází v zastavěném území, které je vymezeno územním plánem. Výše uvedené
pozemky jsou v územním plánu Louka součástí ploch „P* – plochy veřejných prostranství“.
Oprava silnice nepředstavuje změnu v území. Záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou –
právnickou osobou PP projekt Hodonín s.r.o., Radějov 269, 696 67 Radějov, IČ
27757307, datum 09/2018, zak.č. 940/2018, zodp. projektant Ing. Radomír Prokeš,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1300825.
Projektová dokumentace respektuje 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.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a jsou
v ní dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Projektová dokumentace řeší vybudování technického vybavení (odvodnění
komunikace, umístění dopravního značení) potřebného k řádnému užívání stavby.
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c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Svá stanoviska k uvedenému záměru vydaly tyto dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – sdělení orgánu územního plánování ze
dne 8.6.2018 pod č.j. MVNM/18709/2018,
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – koordinované stanovisko ze dne
27.06.2018, č.j. MVNM/20808/2018,
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování,
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou - souhlasné závazné stanovisko z hlediska
nakládání s odpady ze dne ze dne 28.06.2018, čj. MVNM/20849/2018,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno - vyjádření ze dne 25.07.2018, č.j. JMK 108 218/2018, sp.zn. S-JMK
94 434/2018/OŽP k projektové dokumentaci,
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, třída Bří
Čapků 3, Hodonín – závazné souhlasné stanovisko ze dne 07.08.2018 pod ev.č. HSBM2-84-5/5-POKŘ-2018 pro stavební řízení,
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní
inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín - stanovisko ze dne 08.08.2018, č.j.
KRPB-148322-2/ČJ-2018-060606 k projektové dokumentaci,
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00
Brno, Územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín - souhlasné závazné
stanovisko ze dne 04.07.2018 pod č.j. KHSJM 36777/2018/HO/HOK, sp.zn. S-KHSJM
24489/2018.
Záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených správních úřadů.
Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 01.11.2018, čj. MVNM/34565/2018, oznámil
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ Veselí nad Moravou, odbor
Stavební úřad, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o možnosti vyjádřit
se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou. A jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby,
upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Veselí nad Moravou od 05.11.2018 do
21.11.2018, tj. po zákonem stanovenou dobu.
Účastníci řízení byli výše uvedenou písemností poučeni o svých právech a povinnostech
vyplývajících z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména
správního řádu a stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v oznámení současně upozornil, že po uplynutí lhůty k podání
námitek, ve smyslu stavebního zákona, mají možnost účastnící řízení, podle § 36 odst.3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nahlédnout do podkladů a vyjádřit se k úplným
podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů a že po těchto lhůtách stavební úřad rozhodne.
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná námitka proti
vydání stavebního povolení.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby.
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Ve stavebním povolení stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými
zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně
požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.
Podmínkami bodu 24. – 26. výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění
požadavků dotčených orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury a ostatních
účastníků tohoto stavebního řízení.
Připomínky dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou
řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.
Předmětem tohoto stavebního povolení jsou pouze stavební objekty, které jsou ve smyslu
ustanovení § 12 a 14 zákona o pozemních komunikacích součástí pozemní komunikace.
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona
a § 16 zákona o pozemních komunikacích neshledal důvody bránící povolení stavby a
provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, kdy speciální
stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího
plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy).
Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:
stavebník:
Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou
vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna:
- Obec Louka, IČ 00285064, Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou - vlastník pozemku
parc.č. 62/1, 2040/1 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Josef Vodný, Louka čp. 70, 696 76 Louka nad Veličkou - spoluvlastník pozemku parc.č.
st. 62/1 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Jana Vodná, Louka čp. 70, 696 76 Louka nad Veličkou - spoluvlastník pozemku parc.č. st.
62/1 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Stanislav Škopík, Chaloupky 581, 698 01 Veselí nad Moravou - vlastník pozemku parc.č.
st. 296 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Adriana Supová, Velká nad Veličkou č.p. 173, 696 74 Velká nad Veličkou - spoluvlastník
pozemku parc.č. 57/2 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Karina Supová, K.H.Máchy 751, 768 11 Chropyně - spoluvlastník pozemku parc.č. 57/2 v
katastrálním území Louka u Ostrohu
- Václav Polách, Louka čp. 178, 696 76 Louka nad Veličkou - spoluvlastník pozemku
parc.č. st. 64/1 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Marie Poláchová, Louka čp. 178, 696 76 Louka nad Veličkou - spoluvlastník pozemku
parc.č. st. 64/1 v katastrálním území Louka u Ostrohu
- Dagmar Novotná, Louka čp. 299, 696 76 Louka nad Veličkou - vlastník pozemku parc.č.
59/5 v katastrálním území Louka u Ostrohu
vlastníci staveb technické infrastruktury:
- E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, Lipov 182, 696 72 Lipov – D
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, v postavení
účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu (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) - k přímému dotčení jejich práv dojde při
provádění stavby (povolovaných stavebních objektů), kdy bude omezen příjezd k těmto
nemovitostem:
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
parc.č.KN st.56/1, st.57, st.58/1, st.58/2, st.60, st.61/1, st.61/2, st.62/1, st.63/1, st.64/1,
st.64/2, st.65, st.66/1, st.66/2, st.67/3, st.68, st.69, st.70/1, st.70/2, st.72, st.74, st.76/1,
st.76/2, st.220, st.283, st.296, st.306, parc.č. 62/1, 62/3, 1635/2, 1635/9, 2021/14, 2040/5,
2040/10, 2040/13, 2040/14 v k.ú. Louka u Ostrohu
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Louka u Ostrohu č.p.66, č.p.67, č.p.68, č.p.294, č.p.69, č.p.81, č.p.82, č.p.70, č.p.71,
č.p.178, č.p.72, č.p.73, č.p.74, č.p.345, č.p.191, č.p.1, č.p.2, č.p.192, č.p.3, č.p.157, č.p.4,
č.p.143, č.p.262, č.p.92, č.p.291
dotčené správní úřady:
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín,
dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků
3, 695 03 Hodonín
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Hodonín, Plucárna 1, 695 01 Hodonín
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje Brno – odboru dopravy, prostřednictvím Městského úřadu
Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné. Podle § 82 odst. 2
správního řádu musí z odvolání být 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 účastník řízení dostal jeden stejnopis.
Stavba nesmí být 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 pozbývá platnosti, jestliže
do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

otisk
úředního
razítka
Ing. Vítězslav Petřík, v.r.
vedoucí odboru Stavební úřad
Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje –
vydání stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo
územním samosprávným celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18
sazebníku v části Osvobození).
Příloha
- pro stavebníka – ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci
rozhodnutí
- štítek stavba povolena - bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí

Toto rozhodnutí 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
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
Obec Louka žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí 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
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Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona,
v postavení účastníků podle § 27 odst. 1 správního řádu
- vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
- 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
jeho práva prováděním stavby přímo dotčena












Josef Vodný, Louka čp. 70, 696 76 Louka nad Veličkou
Jana Vodná, Louka čp. 70, 696 76 Louka nad Veličkou
Stanislav Škopík, Chaloupky 581, 698 01 Veselí nad Moravou
Adriana Supová, Nádražní 709, 768 11 Chropyně
Karina Supová, K.H.Máchy 751, 768 11 Chropyně
Václav Polách, Louka čp. 178, 696 76 Louka nad Veličkou
Marie Poláchová, Louka čp. 178, 696 76 Louka nad Veličkou
Dagmar Novotná, Louka čp. 299, 696 76 Louka nad Veličkou
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
Budějovice
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, Lipov 182, 696 72 Lipov

České

oznámení se doručuje do vlastních rukou
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona,
v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1
stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavby na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
parc.č.KN st.56/1, st.57, st.58/1, st.58/2, st.60, st.61/1, st.61/2, st.62/1, st.63/1,
st.64/1, st.64/2, st.65, st.66/1, st.66/2, st.67/3, st.68, st.69, st.70/1, st.70/2, st.72,
st.74, st.76/1, st.76/2, st.220, st.283, st.296, st.306, parc.č. 62/1, 62/3, 1635/2,
1635/9, 2021/14, 2040/5, 2040/10, 2040/13, 2040/14 v k.ú. Louka u Ostrohu
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Louka u Ostrohu č.p.66, č.p.67, č.p.68, č.p.294, č.p.69, č.p.81, č.p.82, č.p.70, č.p.71,
č.p.178, č.p.72, č.p.73, č.p.74, č.p.345, č.p.191, č.p.1, č.p.2, č.p.192, č.p.3, č.p.157,
č.p.4, č.p.143, č.p.262, č.p.92, č.p.291
oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány
1.
2.
3.
4.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování –
zde - L
Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24,
611 32 Brno (č.j. KRPB-148322-2/ČJ-2018-060606) – D
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků
3, 695 03 Hodonín (č.j. HSBM-2-84-5/5-POKŘ-2018) – D
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Hodonín, Plucárna 1, 695 01 Hodonín (č.j. KHSJM 36777/2018/HO/HOK) – D
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