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Šár Miroslav, Ing.
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V Pohořelicích dne 31. července 2018
Obec Loděnice
Loděnice 114
671 75 Loděnice IČO: 00293083
_________________________________________________________________________
zast. ODEHNAL PROJEKT s.r.o. Projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ:
02764750

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální
stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
(dále jen stavební zákon) a podle § 16 odst 1 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.05.2018 podala:
obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice, IČO: 00293083 zastoupená na základě plné
moci: ODEHNAL PROJEKT s.r.o. Projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01
Blansko, IČ: 02764750
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
schvaluje stavební

záměr

na stavbu:

„Chodníky v průtahu obcí – 2. a 3. etapa“
na pozemcích KN parc.č. 7, 10, 16/1, 22, 37, 71, 75, 155/1, 159, 171, 172/1, 244/1, 310/1, 446/1,
459/2, 635/1, 636, 637/1, 637/3, 3060/8 a 3061/2 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.
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Druh a účel umisťované stavby
Jedná se o dopravní stavbu – opravu stávajícího chodníku.
Stavební záměr obsahuje:
Modernizaci a obnovu pěších komunikací /chodníků) ve 2 lokalitách obce Loděnice. 2. etapa je
navržena v úseku od křižovatky silnic III/4133 x III/39525 oboustranně podél silnice III/4133 po
křižovatku se silnicí III/39526 a dále vpravo ve směru do Pohořelic po hranici obytné zástavby. 3.
etapa řeší obnovu chodníku v souběhu se silnicí III/4133 od křižovatky se silnicí III/3967 po konce
zástavby před mostem přes Loděnickou strouhu.
Šířka chodníku je min. 1,50m. Podél pevných překážek bude chodník rozšířen na 1,75m. V místech
pro přecházení je navržen chodník šířky 3,00m. Nástupiště BUS je navrženo v šířce 2,20 a 2,50m.
Protilehlé autobusové zastávky jsou navrženy před základní školou.
Chodníky jsou navrženy s dlážděným krytem uloženým na podkladní nestmelené vrstvy.
Odvodnění je řešeno beze změny oproti stávajícímu stavu převážně odtokem na přilehlý terén
v uličním prostoru, který je odvodněn otevřenými příkopy a rigoly zaústěnými do stávající veřejné
dešťové kanalizace a vodního recipientu.
Umístění stavby na pozemku
Stavba je umístěna na pozemcích KN parc.č. 7, 10, 16/1, 22, 37, 71, 75, 155/1, 159, 171, 172/1, 244/1,

310/1, 446/1, 459/2, 635/1, 636, 637/1, 637/3, 3060/8 a 3061/2 v k.ú. Loděnice u Moravského
Krumlova.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací se situací č. C.2a a C.2b
projektové dokumentace, ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – Petr Odehnal
ČKAIT 1003843. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala právnická osoba ODEHNAL PROJEKT s.r.o., IČ 02764750, 9. května 1179/11, 678
01 Blansko, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, označení stavby a
stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné 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.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
4. 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 zhotovitele, 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
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na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných
předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
9. 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.
10. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
11. 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 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 inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou
vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
12. 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.
13. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
14. 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.
15. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí
dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozuje E.ON Česká republika, s.r.o.;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; GridServices, s. r. o.; Vodárenská akciová společnost,
a.s. a Vodovody a kanalizace Znojemsko. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o
vytýčení sítí, jenž se nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. S vytýčenou trasou budou
prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. Podmiňujícím předpokladem pro
zahájení stavby je zajištění provedení vyvolaných přeložek sítí. V ochranných pásmech sítí je třeba
dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů.
16. 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.
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17. 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.
21. Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.
22. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se
v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna
stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského
uplatnění. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy
stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR. Dojde-li při výkopových pracích k
archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o
archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací.
23. Budou dodrženy podmínky formulované ve stanoviscích dotčených orgánů:
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 vyjádření ze dne 04.04.2018 pod
zn.:5001682075.
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený
GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:
K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází STL plynovody vč. přípojek.
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenských zařízení.
Při realizaci chodníků je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005.
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
v minimální vzdálenosti 1m.
Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně
kopanými sondami.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění
stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení,
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného
inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie),
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2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před
požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti
zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČNS 730 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti
jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedenou obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.), na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě,
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby - nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby a PZ,
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plyn. zařízení.
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
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E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo, IČ: 25186213:
„Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s. a
udělení souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ze dne
23.03.2018 zn. M40715-16237494.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN.
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu §46
odst. 11 zákona č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích,
v platném znění.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni
dle zákona č. 309/2006Sb., a nařízení vlády č. 591/2006Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám
na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob el. proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare
prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s
distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33
2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond
podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Horák, tel.: 515322346, e-mail:
tomas.horak@eon.cz.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem
akce, není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou
nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka
ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušeni podzemního
uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na
tel.č.: 800 22 55 77.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 04084063 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné
podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. ze dne 07.03.2018, č.j.:555654/18:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
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1)Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení
realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
3)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a)existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK. vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany
SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.pověřeného
ochranou sítě – Zdeněk Moučka, e-mail: zdenek.moucka@cetin.cz (dále jen POS).
4)Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení.
5)Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
6)Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o
SEK.
7)Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V
případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů,
zejména předpisů práva autorského.
Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti :
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba,
povinen
respektovat
ochranné
pásmo
SEK
tak,
aby
nedošlo
k
poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
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doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1 m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené 'Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s je stavebník,
nebojím nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které Česká
telekomunikační infrastruktura a.s vzniknou porušením jeho povinnosti.
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní
číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž
se vztahují tyto podmínky.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které
budou a nebo by mohly činnosti provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,jež bude provádět
zemní
práce,
aby
zjistila
nebo
ověřila
stranovou
a
hloubkovou
polohu
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba,
povinen
postupovat
tak,
aby
nedošlo
ke
změně
hloubky
uložení
nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co
od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
Při provádění zemních prací, při kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník,
nebo jím pověřená třetí
osoba,
není
oprávněn
manipulovat
s
kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob
mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti naiv manipulačních a skladových
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech
případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK Česká telekomunikační infrastruktura a.s
mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s
POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou
skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv
jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s
tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do
kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
POS.
Stavebník,
nebo jím
pověřená třetí
osoba, je povinen
oznámení
učinit na
poruchové službě Česká telekomunikační infrastruktura a.s s telefonním číslem 606 613 871, pro oblast
Praha lze užít telefonní číslo 238 462 690.
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační
atp.).

Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo –
Stanovisko (souhlasné) ze dne 09.11.2017 vydané pod č.j.: 3177/15/17
V lokalitě stavby se nachází vodovod, splašková kanalizace (podtlaková kanalizace), přípojky podtlakové
kanalizace, čerpací stanice podtlakové kanalizace, revizní šachty a provozní vodiče k jednotlivým čerpacím
stanicím ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního
povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Upozorňujeme, že potrubí podtlakové kanalizace a přípojky podtlakové kanalizace jsou obecně
pokládány výše než gravitační kanalizace. Hloubku uložení podtlakové kanalizace lze zjistit při
nahlédnutí do prostoru podtlakové čerpací stanice (na požádáni zajistí p. Prokeš, mob. 778 265 072).
2. Ve 3. etapě (úsek 3.1 a 3,2) požadujeme rekonstruovat celý úsek vodovodu LT DN 80, případně
nefunkční vodovodní armatury v dotčené lokalitě vyměnit za nové. Z tohoto důvodu doporučujeme
svolat již v době přípravy stavby koordinační jednání mezi obcí Loděnice, ZSO VAK ZNOJEMSKO a
VAS, a.s. divize Znojmo.
3. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739
342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 605 234 136 od 7-14
hod.) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský 607 273 528)
4. V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav
u vodovodních armatur a výška hydrantů, tzn. všechny poklopy vodovodních armatur budou zvednuty
do nové nivelety komunikace! Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat a tyto úpravy půjdou na
jeho náklady. V případě snižování terénu nad vodovodními řady a přípojkami je nutné zachovat krytí
vodovodu a přípojek nejméně 1,2 metrů. V jiném případe bude nutné tyto sítě rekonstruovat a uložit tak,
aby nedošlo k zamrzání potrubí.
5. Po provedení stavby bude provozními pracovníky vodovodů znovu provedena kontrola funkčnosti a
ovladatelnosti armatur dotčených stavbou a správného osazení vodovodních poklopů. Armatury, které
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

budou v průběhu stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady (proto
doporučujeme provést kontrolu ovladatelnosti a funkčnosti vodovodních armatur před pokládkou
asfaltového koberce). O provedené kontrole funkčnosti a ovladatelnosti armatur a správném osazení
poklopů vodovodních armatur bude vydán provozovatelem vodovodní sítě protokol ke kolaudaci stavby.
Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů a
vodovodních přípojek. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (Ing.
Lušovský 607 273 528).
Dešťové vody nesmějí být zaústěny do splaškové kanalizace.
Objekty, zařízení a trubní vedení podtlakové kanalizace, které budou stavbou dotčeny, budou předány
zástupci provozu kanalizací k převzetí před zásypem (Ing. Zezula 607 948 415). V případě, že dojde ke
změně nivelety terénu oproti stávajícímu stavu, bude úprava šachet provedena dle podmínek
provozovatele.
Po ukončení stavebních prací bude provedena závěrečná kontrola kanalizace za účasti zástupce provozu
kanalizací a bude sepsán případný soupis vad a nedodělků, které budou neprodleně odstraněny (týká se
především šachet a poklopů).
V případě křížení nově navržených sítí se stávajícími sítěmi ve správě V AS, a.s. a v případě
obnaženého či poškozeného potrubí budou po provedení stavby přizvání pracovníci provozu kanalizací
(Ing. Zezula 607 948 415) a pracovníci provozu vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) ke kontrole
zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno
pracovníky V AS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
Upozorňujeme, že zařízení vnáší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb.,
proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení vnáší správě
a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nej vyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a lm
před a lm za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
Během stavby nebude omezen provoz vodovodu a kanalizace.
Doporučujeme informovat všechny odběratele v dotčené lokalitě, kteří nejsou napojeni na vodovod a
kanalizaci, aby tak učinili ještě před realizací stavby.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Specializované
pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov , Kounicova 24, 611 32 Brno, vyjádření ze
dne 01.12.2017 vydané pod KRPB-252042-1/ČJ-2017-0600DI-HUM a vyjádření ze dne
16.03.2018 vydané pod č.j. KRPB-50921-1/ČJ-2018-0600DI-HUM.
Po dobu realizace stavby požadujeme dodržení níže uvedených podmínek:
- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a
předpisy
- stavební úpravy budou provedeny s přiloženou projektovou dokumentací, která je nedílnou
součástí
tohoto stanoviska
- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců
- dopravní řešení akce včetně užití přech. dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno
Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním
správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
- Připojení sousedních nemovitostí bude řešeno pomocí vyrovnávací rampičky při dodržení podmínek
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
a v souladu s ČSN 73 6110/Z1.
- U sjezdů, kdy je chodník v samostatné trase oddělený od vozovky přidruženým pásem a umístění
varovného pásu je navrženo v rámci pochozí plochy chodníku, požadujeme, aby takto umístěné varovné pásy
byly v rámci nejbližších navazujících stavebních úprav (silnice III/4133, samostatné sjezdy, atp.) umístěny
standardně v souladu s ČSN 73 6110/Z1.
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00
Brno, územní pracoviště Sovadinova 12, 690 85 Břeclav – závazné (souhlasné) stanovisko ze
dne 31.10.2017 pod č.j.: KHSJM 60215/2017/ZN/HOK a ze dne 14.03.2018 pod č.j.: KHSJM
12384/2018/ZN/HOK.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00
Brno, – závazné (souhlasné) stanovisko ze dne 22.11.2017 vydané pod č.j. HSBM-71-227-6/1OPST-2017 a ze dne 04.04.2018 vydané pod č.j.: HSBM-71-227-1/1-OPST-2018.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih,
Lidická 132A, 690 34 Břeclav –vyjádření ze dne 27.11.2017 pod zn.: 20597/2017.
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor životního prostředí
Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí vydané pod č.j: MUPO-49155/2017/ZP/FIE ze
dne 08.11.2017.
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor životního prostředí
Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy za ZPF vydané pod č.j: MUPO10421/2018/ZP/LAJ ze dne 12.03.2018.
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor životního prostředí
Souhlasné závazné stanovisko podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001., o odpadech vydané pod
č.j: MUPO-17924/2018/ZP/GAI ze dne 02.05.2018.
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů,
Svatoplukova 2687/84, PSČ 615 00 Brno, IČO: 60162694 – souhlasné závazné stanovisko ze
dne 13.03.2018 vydané pod sp.zn.: 81702/2018-1150-OÚZ-BR.
Národní památkový ústav, územní odborové pracoviště v Brně, náměstí Svobody 8, 601 54
Brno, IČO: 75032333, vyjádření ze dne 06.03.2018 pod č.j.: NPU-371/19441/2018
Předložená projektová dokumentace řeší obnovu pěších komunikací ve dvou lokalitách obce Loděnice. Před
budovou ZŠ jsou navrženy dvě protilehlé autobusové zastávky. Odvodnění budovaných chodníků je řešeno
povrchově, beze změny oproti stávajícímu stavu. Stavba je umístěna v intravilánu obce, mimo plošně
chráněné území dle zák. č. 20/1987Sb. v platném znění.
Při realizaci stavby je dotčen pozemek p. č. 7, na kterém je umístěna nemovitá kulturní památka, ÚSKP
39893/7-6529, Sloup se sochou Krista - Dobrého pastýře. Z hlediska památkové péče je záměr vedení
chodníku do bezprostřední blízkosti dané památky naprosto nevhodný, neboť toto řešení by v budoucnu
mohlo mít za následek zvýšení rizika poškozování památky pohybem kolemjdoucích osob. Nehledě na to, že
terén v bezprostředním okolí sloupu by měl zůstat i nadále přirozeně travnatý, bez modernizačních zásahů, tj.
vložení betonových pochozích ploch, které vzhledem k návaznosti na památku mají nelogický průběh. K
dalšímu poškozování by mohlo docházet vlivem solení chodníkových ploch v zimním období. Vzlínající soli
v tomto případě znamenají největší riziko vážného poškození objektu. Vzhledem k plánovaným stavebním
aktivitám v místě, které by sloup mohly poškodit, lze uvažovat o zvětšení vzdálenosti plánovaného chodníku
od vlastní památky, nebo o jejím přesunutí odborným restaurátorem.
Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zák. č. 20/1987Sb.
v platném znění. Upozorňujeme také na povinnost investora oznámit již v době záměru stavební činnosti
Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 19, 602 00 Brno (elektronický formulář na
http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci
provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy
(v souladu s ustanovením §23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č.
183/2006Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.
Vzhledem k zásahu plánovaného staveniště do pozemku, na kterém je umístěna kulturní památka ÚSKP
39893/7-6529, Sloup se sochou Krista – Dobrého pastýře, je nutné dle § 14 zák. č. 20/1987Sb., o státní
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památkové péči, v platném znění vyžádat si od pověřeného obecního úřadu závazné stanovisko ve věci
projektové stavby.
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor územního plánování a stavební
úřad jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče: Závazné stanovisko – ze
dne 21.05.2018 vydané pod č.j.: MUPO 12660/2018/SU/SOP, souhlas s vydáním územního rozhodnutí a
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za splnění podmínek:
Odstup nově budovaného chodníku v úseku 2.1 na pozemcích parc.č. 7 a 635/1 v části chodníku odbočující
k přechodu přes komunikaci severně od památky sloup s Kristem musí být min. 2 m od památky Sloup se
sochou Krista, tak jak je uvedeno ve výkresu C.3a dokumentace.

24. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v
termínu do 31.09.2021.
25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník
speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření
skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník
opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy.
26. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice, IČO: 00293083

Odůvodnění
Dne 15.5.2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru obce Loděnice a vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 137/1998 Sb.

Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno dne 26.06.2018 závazné
stanovisko orgánu územního plánování pod č.j MUPO-10170/2018/SU/BRP: Stavební záměr je
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje a obce a
z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.
Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 05.06.2018, č.j.: MUPO-23435/2018/OD/SAM, zahájení
společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle ustanovení § 112 odst. 1
stavebního zákona stanovil termín ústního jednání a ohledání na místě na den 17.07.2018. Z jednání byl
pořízen protokol.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111
stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace
stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je zpracována oprávněnou osobou a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků 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 Pohořelice, odbor dopravy a SH, jako speciální stavební úřad, účastníky o zahájení
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řízení ve věci vydání společného povolení a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí
veřejnou vyhláškou.
Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k 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 Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice, IČO: 00293083 v zast. ODEHNAL
PROJEKT s.r.o. Projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 02764750
obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn – obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75
Loděnice, IČO: 00293083
vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn – Jihomoravský kraj,
Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, příslušnost hospodaření SÚS oblast Jih, Božena
Uchytilová, 671 75 Loděnice 91, Vítězslav Vávra, 671 75 Loděnice 91, Jitka Musilová, 671 75 Loděnice 24,
Miroslav Odehnal, 671 75 Loděnice 24, ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, Lidická 872/4, 669 01
Znojmo, DRAFIN s.r.o., Vesecká 97/12, 460 06 Liberec VI-Rochlice
vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby, kdy bude
omezen příjezd k těmto nemovitostem: 8, 11, 13/2, 20/1, 21/1, 21/2, 23, 26, 31, 36, 40, 50/2, 50/3,m 53, 54,
59, 60, 65, 66, 67/2, 70/4, 74, 76, 79, 80, 81/1, 81/3, 150, 151, 152, 153/2, 158, 160, 162, 163/3, 164, 172/5,
172/6, 458, 459/1, 3060/2, 3060/4, 3060/5, 3060/7, 3061/1, 3061/2, 287, 288/1, 292, 293, 295, 299, 300,
303/3, 304, 310/2 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.
vlastníci staveb technické infrastruktury – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; E.ON Servisní, s. r. o., RCDS Znojmo, IČ 25186213, F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice 1; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, IČ
49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno 38; Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova
2518/20, 669 02 Znojmo 2; GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Vlastnické právo k pozemkům ověřil zdejší správní orgán v katastru nemovitostí dálkovým
přístupem podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Účastníci řízení v průběhu řízení nevznesli žádné námitky ani nebyly navrženy nové důkazy.
Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro
stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.
Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v §
94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního
záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, 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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení, opatřený doložkou právní moci, ověřenou
dokumentaci a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat
jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle speciální stavební úřad vlastníkovi stavby,
pokud není žadatelem a obecnému stavebnímu úřadu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o
tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
„Otisk úředního razítka“
Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

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).
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice a na
úřední desce obce Loděnice.
Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne ……………………

Sejmuto dne ………………………….

Podpis a razítko odpovědné osoby: …………………………………………………….
Doručí se - dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů správního
řádu:
Účastníci řízení uvedení v §27 odst. 1 písm. a) správního řádu- (doporučeně na doručenku)
Obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice, v zastoupení
ODEHNAL PROJEKT s.r.o. Projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01 Blansko,
Ostatní účastníci společného řízení (veřejnou vyhláškou)
SÚS JMK, oblast Břeclav

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo – DS
E. ON Servisní s.r.o., RCDS Znojmo – DS
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RWE Distribuční služby, s.r.o. – DS
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – DS
MO ČR – sekce nakládaní s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84,
662 10 Brno
Vlastníci sousedních pozemků a staveb podle §112 odst.1 stavebního zákona (v návaznosti na §109
stavebního zákona) označeni parc.č.:
8, 11, 13/2, 20/1, 21/1, 21/2, 23, 26, 31, 36, 40, 50/2, 50/3,m 53, 54, 59, 60, 65, 66, 67/2, 70/4, 74, 76, 79, 80,
81/1, 81/3, 150, 151, 152, 153/2, 158, 160, 162, 163/3, 164, 172/5, 172/6, 458, 459/1, 3060/2, 3060/4,
3060/5, 3060/7, 3061/1, 3061/2, 287, 288/1, 292, 293, 295, 299, 300, 303/3, 304, 310/2 v k.ú. Loděnice u
Moravského Krumlova.
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
Městský úřad Pohořelice – OÚP SÚ, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, 614 00 Brno 14, DS

Policie ČR, KŘ – specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov, Kounicova 24,
611 32 Brno - DS
KHS, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
NPÚ územní pracoviště v Brně nám. Svobody 8, 601 54 Brno
Na vědomí
OÚ Loděnice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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