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V Pohořelicích 7. srpna 2019

Územní rozhodnutí č. 24/2019
Výroková část:
Dne 02.10.2017 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle,
140 00 Praha 4, zast. Dopravoprojekt Brno a. s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00
Brno 2 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro
stavbu: Silnice I/53, Branišovice – Pohořelice.
Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění
stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona,
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního
zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

rozhodnutí o umístění stavby
Silnice I/53, Branišovice – Pohořelice (dále jen „stavba“)
na pozemcích parc. č. 86/1 orná půda, 303/1 ostatní plocha, 1040 vodní plocha, 1094 lesní
pozemek, 1095 lesní pozemek, 1096 ostatní plocha, 1142 orná půda, 1157 orná půda, 1158 ostatní
plocha, 1159 ostatní plocha, 1160 ostatní plocha, 1161 orná půda, 1162 orná půda, 1163 ostatní

plocha, 1164 orná půda, 1165 ostatní plocha, 1166 orná půda, 1180 orná půda, 1181 orná půda,
1182 orná půda, 1183 orná půda, 1184 ostatní plocha, 1217 ostatní plocha, 1218 orná půda, 1219
orná půda, 1220 orná půda, 1221 ostatní plocha, 1273 orná půda, 1274 orná půda, 1275 orná
půda, 1276 orná půda, 1277 orná půda, 1278 orná půda, 1279 orná půda, 1364 ostatní plocha,
1365 lesní pozemek, 1367 ostatní plocha, 1370 orná půda, 1371 orná půda, 1372 orná půda, 1373
orná půda, 1441 ostatní plocha, 1442 orná půda, 1443 orná půda, 1454 ostatní plocha, 1457 orná
půda, 1488 ostatní plocha, 1489 orná půda, 1490 orná půda, 1534 ostatní plocha, 1535 orná půda,
1536 orná půda, 1547 vodní plocha, 1603 ostatní plocha, 1804 lesní pozemek, 1805 lesní pozemek,
1806 ostatní plocha, 1809 orná půda, 1810 ostatní plocha, 1811 orná půda, 1812 orná půda, 1813
orná půda, 1814 orná půda, 1815 orná půda, 1816 orná půda, 1818 orná půda, 1820 orná půda,
1821 ostatní plocha, 1822 ostatní plocha, 1823 orná půda, 1824 orná půda, 1825 orná půda, 1826
orná půda, 1827 ostatní plocha, 1830 orná půda, 1878 vodní plocha, 1879 ostatní plocha, 1880
lesní pozemek, 1881 ostatní plocha, 1882 ostatní plocha, 1883 orná půda, 1884 ostatní plocha,
1885 orná půda, 1886 orná půda, 1887 ostatní plocha, 1888 ostatní plocha, 1889 orná půda, 1890
orná půda, 1891 orná půda, 1892 orná půda, 1893 orná půda, 1894 orná půda, 1895 ostatní
plocha, 1896 lesní pozemek, 1897 lesní pozemek, 1898 orná půda, 1899 ostatní plocha, 1900 orná
půda, 1901 ostatní plocha, 1902 ostatní plocha, 2887/1 ostatní plocha, 2887/2 ostatní plocha,
2887/3 ostatní plocha, 2887/5 ostatní plocha, 2918 vodní plocha, 2919 vodní plocha, 2924 vodní
plocha, 2925 ostatní plocha, 2926 vodní plocha, 2927/9 orná půda, 2927/10 orná půda, 2928
vodní plocha, 2929/1 ostatní plocha, 2929/2 vodní plocha, 2929/18 ostatní plocha, 2929/29
ostatní plocha, 2929/39 ostatní plocha, 2930 vodní plocha, 2931/1 orná půda, 2931/2 ostatní
plocha, 2931/3 orná půda, 2931/4 orná půda, 2931/9 ostatní plocha, 2931/10 orná půda, 2931/11
orná půda, 2934/1 ostatní plocha, 2934/3 ostatní plocha, 2935/1 vodní plocha, 2935/2 vodní
plocha, 2936/1 ostatní plocha, 2936/2 ostatní plocha, 2937/1 orná půda, 2937/2 orná půda,
2937/3 orná půda, 2937/5 zahrada, 2937/6 orná půda, 2937/7 orná půda, 2937/8 orná půda,
2937/9 orná půda, 2937/10 orná půda, 2937/11 orná půda, 2937/12 ostatní plocha, 2937/13
ostatní plocha, 2937/18 orná půda, 2937/21 orná půda, 2937/22 orná půda, 2937/30 orná půda,
2940/3 ostatní plocha, 3014 ostatní plocha, 3015/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Branišovice,
na pozemcích parc. č. 3166, 3176, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, vše v k. ú. Našiměřice,
na pozemcích parc. č. 6069 orná půda, 6070 orná půda, 6071 orná půda, 6072 orná půda, 6073
ostatní plocha, 6076 orná půda, 6077 orná půda, 6078 orná půda, 6079 orná půda, 6080 orná
půda, 6081 orná půda, 6082 ostatní plocha, 6083 ostatní plocha, 6084 orná půda, 6085 orná půda,
6086 orná půda, 6087 orná půda, 6091 orná půda, 6109 ostatní plocha, 6110 ostatní plocha, 6111
ostatní plocha, 6141 ostatní plocha, 6142 ostatní plocha, 6143 orná půda, 6144 orná půda, 6145
orná půda, 6146 orná půda, 6147 orná půda, 6148 orná půda, 6149 orná půda, 6150 orná půda,
6151 ostatní plocha, 6152 orná půda, 6153 orná půda, 6154 orná půda, 6155 orná půda, 6156
orná půda, 6157 orná půda, 6158 orná půda, 6159 orná půda, 6160 orná půda, 6161 orná půda,
6162 orná půda, 6163 orná půda, 6164 orná půda, 6165 orná půda, 6211 ostatní plocha, 6240
lesní pozemek, 6241 orná půda, 6242 orná půda, 6245 orná půda, 6371 orná půda, 6373 ostatní
plocha, 6377 ostatní plocha, 7565 ostatní plocha, vše v kl. Ú Pohořelice nad Jihlavou,
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na pozemcích parc. č. 3896 orná půda, 3905 orná půda, 3906 ostatní plocha, 3975 ostatní plocha,
3979 ostatní plocha, vše v k. ú. Šumice,
na pozemcích parc. č. 2003 orná půda, 2004 ostatní plocha, 2005 orná půda, 2006 ostatní
plocha, 2008 orná půda, 2009 orná půda, 2022 orná půda, 2023 orná půda, 2024 orná půda, 2025
orná půda, 2026 orná půda, 2027 orná půda, 2028 orná půda, 2029 ostatní plocha, 2030 ostatní
plocha, 2031 ostatní plocha, 2043 lesní pozemek, 2044 ostatní plocha, 2045 orná půda, 2046 orná
půda, 2047 orná půda, 2048 orná půda, 2049 orná půda, 2050 ostatní plocha, 2051 orná půda,
2052 orná půda, 2053 orná půda, 2054 ostatní plocha, 2055 orná půda, 2056 vodní plocha, 2057
orná půda, 2099 ostatní plocha, 2106 ostatní plocha, 2122 ostatní plocha, 2127 orná půda, 2128
orná půda, 2129 orná půda, 2130 orná půda, 2131 orná půda, 2134 ostatní plocha, 2135 orná
půda , 2136 ostatní plocha, 2137 ostatní plocha, 2138 ostatní plocha, 2139 ostatní plocha, 2140
ostatní plocha, 2141 ovocný sad, 2158 ostatní plocha, 2356 orná půda, vše v k. ú. Trnové Pole.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dle § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona.
Popis záměru:
Rekonstrukce silnice 1/53 je vedena po plochách vyhrazených v ÚP pro dopravu mimo zastavěné
území s výjimkou Branišovic, kde obcí požadované připojení silnice 111/39610 leží mimo plochu
pro dopravu (vydání ÚR je možné pouze za předpokladu souhlasu vlastníků dotčených pozemků
se stavbou a kladného projednání vynětí ze ZPF). V Branišovicích je trasa vedena v blízkosti
zastavěného území, což má za následek nutnost posouzení protihlukových opatření.
U katastrálních území Trnové Pole, Našiměřice, Šumice, Pohořelice je trasa vedena v extravilánu
v dostatečné vzdálenosti od zástavby. Trasa silnice 1/53 je vedena ve stávající stopě.
Jedná se o stavební úpravy stávající silnice I/53 v k. ú. Branišovice, Šumice, Pohořelice nad
Jihlavou, Našiměřice a Trnové Pole v celkové délce 7800 m.
V rámci stavby dojde k rozšíření vozovky, dále bude vybudována nová mimoúrovňová křižovatka
v k. ú. Trnové Pole, stávající křižovatky budou rekonstruovány.
Opraveny budou 4 stávající mosty, vybudovány 3 mosty nové. Součástí stavby jsou přeložky
inženýrských sítí: plynovody, VN, NN, sdělovací kabely, veřejné osvětlení.
Dotčené obce: Pohořelice, Branišovice, Šumice, Trnové Pole, Našiměřice.
Jmenovitý seznam stavebních objektů, kterých se žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
týká:
• 100 Objekty pozemních komunikací
o 101 Silnice I/53, km 28.300 -36.100
parc. č. 1804, 1085, 1086, 1880, 1809, 1810, 1883, 1811, 1889, 1884, 1812, 1885, 1886, 1813,
1815, 1898, 1890, 1816, 1891, 1821, 1818, 1882, 1892, 1879, 1820, 1893, 1823, 1824, 1894, 1825,
1826, 1899, 1827, 1830, 1900, 1902, 2927/10, 1878, 2929/1, 2887/1, 2928, 2929/2, 2887/2,
2931/1, 2929/29, 2931/11, 2934/1, 2931/4, 2935/1, 2936/1, 2935/2, 2936/2, 2937/1, 2937/30,
2937/22, 2937/12, 2937/11, 2937/10, 2937/2, 2937/9, 2937/8, 2937/7, 2937/18, 2937/6, 2887/5,
2937/13, 2937/5, 1279, 1603, 2940/3, 1364, 1535, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1221,
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1220, 1219, 1534, 1218, 1490, 1217, 1040, 1184, 1547, 1489, 1488, 1183, 1182, 1457, 1181, 1166,
1180, 1165, 1454, 1164, 1442, 1141, 1160, 1159, 1162, 1158, 1441, 1370, 1371, 1372, 1157, 1142,
1373, 1096, 1095, 1367, 1094, 1365, vše v k. ú. Branišovice
parc. č. 6143, 6144, 6146, 6147 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157,
6158, 7565, 6159, 6069, 6160, 6083, 6161, 6162, 6163, 6070, 6164, 6071, 6165, 6211, 6240, 6072,
6073, 6076, 6077, 6241, 6079, 6080, 6141, 6242, 6142, 6373,, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
parc. č. 2003, 2031, 2004, 2051, 2052, 2005, 2053, 2054, 2008, 2055, 2057, 2122, 2127, 2009,
2128, 2129, 2030, 2022, 2130, 2023, 2024, 2025, 2131, 2026, 2027, 2135, 2028, 2029, 2136, vše
v k. ú. Trnové Pole
3975, 3906, 3905, 3979, vše v k. ú Šumice
o 101.1 Kontrolní stanoviště
parc. č. 6144, 6145, 6146, 7565, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
parc. č. 3905 v k. ú Šumice
o 110 MÚK Trnové Pole - větve T1, T2
parc. č. 1880, 1881, 1883, 1897, 1895, 1882, 1896, 1889, 1884, 1812, 1887, 1885, 1886, 1813,
1814, 1888, 1815, 1822, 1879, vše v k. ú. Branišovice,
parc. č. 2135, 2134, 2138, 2140, 2141, 2137, vš v k. ú. Trnové Pole
o 116 Služební sjezdy
parc. č. 1886, 1814, 1822, 1879, vše v k. ú. Branišovice
o 120 Přeložka silnice II/396 - ÚK Branišovice
parc. č. 2887/1, 2929/29, 2929/39, 2929/18, 2887/3, 2934/1, 2934/3, vše v k. ú Branišovice
o 121 Přeložka silnice II/396 - ÚK Vlasatice
parc. č. 2887/1, 1603, 2940/3, 2937/3, 1364, 1535, 1536, vše v k. ú Branišovice
o 122 Přeložka silnice III/396 10 - ÚK Vlasatice
parc. č. 2887/1, 2937/6, 2887/5, 86/1, 2937/13, 2937/5, 1279, 1364, vše v k. ú. Branišovice
o 123 Přeložka silnice 11/416 - ÚK Pohořelice – západ
parc.č. 6083, 6141, 6142, 6110, 6377, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
o 134 Přístupové chodníky k zastávkám k.ú. Branišovice
parc. č. 2887/1, 2931/1, 2929/29, 2887/3, vše v k. ú. Branišovice
o 150 Přeložka polní cesty v km 28.655
parc. č. 3166, 3183, 3182, 3138, 3184, 3181, 3176, vše v k. ú Našiměřice
parc. č. 2031, 2004, 2051, 2006, 2052, 2005, 2053, 2054, 2049, 2008, 2050, 2055, 2056, 2057,
2048, 2044, 2047, 2043, 2356, 2046, 2030, 2045, 2106, 2099, vše v k. ú Trnové Pole,
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o 151 Polní cesta v km 29.600 - 31.100
parc. č. 1897, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 2887/1, 2928, 2931/1, 2926, 2925, 2918,
2919, 2931/9, 2931/11, 2931/10, 2931/3, 2930, 2924, vše v k. ú. Branišovice
o 152 Polní cesta v km 34.600 - 36.100
parc. č. 6069, 6083, 6070, 6071, 6072, 6073, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6084,
6085, 6086, 6087, 6110, 6377, 6111, 6109, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
parc. č. 3979, 3896, vše v k. ú. Šumice
o 153 Přeložka polní cesty v km 35.086
parc. č. 6165, 6211, 6240, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
o 154 Sjezdy ze silnic II. a III. třídy
1880, 1881, , 1897, 1882, 2887/5, 2937/5, 3015/1, 3014, 1603, 303/1, 2940/3, 2937/3, 1535, vše
v k. ú. Branišovice
parc. č. 2135, 2136, 2134, 2138, 2140, 2141, 2137, 2139,2158, še v k. ú. Trnové Pole
o 170 Provizorní komunikace v km 29.700 - km 31.200
parc. č. 18189, 1887, 1886, 1898, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1899, 1900, 1902, 2927/10,
2887/1, 2928, 2927/9, 2929/2, 2931/1, 2931/9, 2931/11, 2931/4, 2935/2, 2936/2, 2937/22,
2937/2, vše v k. ú. Branišovice
o 171 Provizorní komunikace v km 28.300
2003, 2031, 2051, vše v k. ú. Trnové pole
• 200 Mostní objekty a zdi
o 201 Most na silnici I/53 přes polní cestu a Trnovopolskou svodnici
parc. č. 2031, 2008, 2055, 2056, 2057, 2030, , vše v k. ú. Trnové Pole
o 202 Most na větvi T1 přes silnici I/53
parc. č. 1884,, 1813, 1822, 1879, vše v k. ú. Branišovice
o 203 Most na silnici I/53 přes Našiměřický potok
parc. č. 1879, 1878, 2887/1, 2928, vše v k. ú. Branišovice
o 204 Most na silnici I/53 přes Olbramovický potok
2887/1, 2935/1, 2936/1,2935/2, vše v k. ú. Branišovice
o 205 Most na silnici I/53 přes potok Svodnici
parc. č. 1364, 1040, 1547, vše v k. ú. Branišovice
o 220 Most na polní cestě přes silnici I/53
parc. č. 7565, 6083, 6071, 6165, 6211, 6240, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
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o 221 Most na polní cestě SO 151 přes Našiměřický potok
parc. č. 2928, 2926, 2925, 2918, 2919, vše v k. ú. Branišovice
• 300 Vodohospodářské objekty
o 301 Kanalizace MÚK Trnové pole
parc. č. 1889, 1887, 1888, 1879, vše v k. ú. Branišovice
o 302 Kanalizace km 30.900 - km 31.100
2887/1, 2931/1, 2929/29, 2887/3, vše v k.ú. Branišovice
o 320 Úprava koryta Trnovopolské svodnice v km 28.658
parc. č. 2031, 2008, 2056, 2057, 2030, vše v k. ú Trnové Pole
o 321 Úprava koryta Našiměřického potoka v km 30.860
parc. č. 1878, 2887/1, 2928, vše v k. ú. Branišovice
o 322 Úprava koryta Olbramovického potoka v km31.173
parc. č. 2887/1, 2934/1, 2931/4, 2935/1, 2936/1, 2935/2, vše v k. ú. Branišovice
o 323 Úprava koryta svodnice v km 32.236
parc. č. 1364, 1040, 1547, vše v k ú. Branišovice
o 380 Úprava meliorací v km 32.215 - km 32.235 vlevo
parc. č. 1218, 1217, 1040, vše v k. ú. Branišovice
• 400 Elektro a sdělovací objekty
o 410 Přeložka vedení VN 22kV v km 30.208 50
parc. č. 1822, 1879, 1893, 1824, 1825, vše v k. ú. Branišovice
o 430 Přeložka NN v km 31.442 90
parc. č. 2887/1, 2937/2, 2937/8, 2937/7, 2937/18, vše v k. ú. Branišovice
o 431 Přeložka VO u autobusovýchzastávek Branišovice
2887/1, 2929/29, 2887/3, vše v k. ú. Branišovice
o 460 Přeložka nadzemního vedenív km 31.522
2887/1, 2937/6, 2887/5, vše v k ú. Branišovice
• 500 Plynovody
o 510 Přeložka VTL plynovodu DN150 vkm 30.325 60 sil. I/53
parc. č. 1898, 1822, 1879, 1825, 1826, vše v k. ú. Branišovice
o 512 Ochrana VTL plynovodu DN100 vkm 31.329 60 sil. I/53
parc. č. 2887/1, 2937/2, 2937/9, vše v k. ú. Branišovice
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o 513 Ochrana VTL plynovodu DN300 vkm 35.946 40 sil. I/53
parc. č. 6141, 6245, 6371, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
o 514 Ochrana VTL plynovodu DN300 vkm 0.430 70 sil. II/396
parc. č. 1603, 2937/3, 1536, vše v k. ú. Branišovice
o 515 Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1.480 70 polní cesty SO 152
parc. č. 6083, 6377, 6091, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
o 516 Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1.166 polní cesty SO 150
2052, 2049, 2050, vše v k. ú. Trnové Pole
o 517 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 0.437větve T1 SO 110
parc. č. 1880, 1883, 1895, 1882, 1889, 1884, 1887, vše v k. ú. Branišovice
o 520 Ochrana STL plynovodu DN 50 v km 30.950 sil. I/53
parc. č. 2929/1, 2887/2, vše v k. ú. Branišovice
o 521 Přeložka STL plynovodu DN 63 v km 31.544 70 sil. I/53
parc. č. 2887/1, 2937/6, vše v k. ú. Branišovice
• 700 Objekty pozemních staveb
o 702 Přeložka Božích muk v km 0.075 větve T2 vpravo
parc. č. 1882 v k. ú. Branišovice
o 760 Protihluková stěna v km 30.845 - km 31.070 vlevo
parc. č. 1879, 1878, 2887/1, 2929/29, 2929/39, 2929/18, vše v k. ú. Branišovice
o 761 Ochranná stěna v km 30.853 -km30.880 vlevo
parc. č. 1879, 2887/1, 2928, vše v k. ú. Branišovice
o 762 Ochranná stěna v km 31.152 -km31.240 vlevo
2887/1, 2935/1, vše v k. ú. Branišovice
o 763 Ochranná stěna v km 31.158 -km31.240 vpravo
parc. č. 2887/1, 2935/2, vše v k. ú. Branišovice
o 781 Přeložka oplocení u sil. II/396 vpravo v Branišovicích
parc. č. 2929/29, 2929/39, 2929/18, 2887/3, vše v k. ú. Branišovice
o 782 Přeložka oplocení u sil. 11/415 vlevo
parc. č. 2141, 2158, vše v k. ú. Trnové Pole
o 783 Přeložka oplocení u sil. III/396 10
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parc. č. 2937/6, 2887/52937/13, 2937/5, 1279, vše v k. ú. Branišovice
o 784 Přeložka oplocení u sil. I/53 km 31.250 - 31.520 vpravo
parc. č. 2937/22, 2937/2, 2937/18, vše v k. ú. Branišovice
• 800 Objekty úpravy území
o 810 Příprava ploch záboru
o 820 Rekultivace ploch dočasného záboru
o 830 Terénní úpravy zbytkových ploch sil. pozemku sil. I/53 (zemědělská rekultivace) parc. č.
1884, 1885, 1886, vše v k. ú. Branišovice
o 831 Terénní úpravy zbytkových ploch po přeložce sil. I/53 (zemědělská rekultivace) parc. č.
2887/1, 2887/5, 86/1, 2937/5, 3015/1, 3014, 1279, 1603, 303/1, 2940/3, 1442, 1161, 1160, 1163,
1159, 1162, 1158, 1443, 1441, 1370, 1371, 1372, vše v k. ú. Branišovice
Stanoví podmínky pro umístění záměru a provedení stavby objektů, které nepodléhají
stavebnímu povolení ani ohlášení stavby:
1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace, kterou zpracoval
Dopravoprojekt Brno a potvrdil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Müller,
ČKAIT 1002386, – 1000647, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce,
Ing. Radek Pachl, ČKAIT 1001116, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství,
Ing. Adam Volák, ČKAIT 1005486, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb,
Ing. Petr Mičunek, ČKAIT 1005919. Případné změny budou předem projednány a schváleny
zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba všech objektů je umístěna v k. ú. Branišovice, Šumice, Pohořelice nad Jihlavou,
Našiměřice a Trnové Pole na výše uvedených pozemcích v souladu s výkresem situace C.2,
který je nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Stavba objektů pozemních komunikací 120, 121, 122, 123, 134, 151, 152, 153 - Objekty
pozemních komunikací, podléhá vydání stavebního povolení na MěÚ Pohořelice, odboru
dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti stavebníka.
4. Stavbu vodohospodářských objektů 301, 302, 320, 321, 322, 323, SO 03 povoluje příslušný
vodoprávní úřad.
5. Stavba objektů 410, 430, 431, 460 nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby.
Podléhá ale vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona na základě
žádosti stavebníka. Stavební úřad proto již v rámci územního rozhodnutí stanovuje podmínky
i pro provádění stavby těchto objektů.
6. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení všech inženýrských sítí a bude dodržena ČSN 73
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“ Stavbou nesmí být narušeny žádné
sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma.
7. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 stavebního zákona.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na
stavbě a současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, jehož účelem podnikání je
provádění staveb. Dále zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
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9. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník termín jejich zahájení Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na
dotčeném území.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006
Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., a dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. k zajištění
spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo
zmírnění účinků případných havárií.
12. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
13. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
v platném znění.
14. Musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj. zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech /zejména § 12 a § 16/ a jeho prováděcí vyhlášky.
15. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny vč. hluku, prašnosti,
znečištění vozovek a chodníků. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny
v době nočního klidu. Případné škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
16. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a při provádění stavby objektů, které
nepodléhají stavebnímu povolení ani souhlasu a musí být respektovány podmínky z níže
uvedených stanovisek a vyjádření:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor ŽP - koordinované stanovisko ze dne 28.01.2019
čj. JMK 13 837/2018:
V rámci výstavby záměru požadujeme realizovat účinná opatření na snížení prašnosti a prašný
náklad při přesunech řádně zaplachtovat.
V případě recyklace materiálu na místě stavby je nutné, aby provozovatel recyklační linky
stavebních a demoličních odpadů byl držitele povolení provozu na tuto technologii v souladu
s ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona Č201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění p. p.
Minimalizovat vlastní dobu výstavby záměru, zpracovat plán organizace výstavby (dále jen
„POV") tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby
emisemi, zpracovat odpovídající soubor technicko - organizačních opatření. V rámci POV
stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizaci dopravní zátěže stávajících komunikací
v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V maximální míře využívat trasu
budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy nesmí zasahovat do souvisle
obydlených zón, projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu.
Navrhovat procesy tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např.
umístit výjezd ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů,
parkování a obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné
ploše stavby a aby byl v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu
- optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci
jednoho pracovního dne), minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích využívat účelové komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně
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omezen provoz na komunikacích, neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku
půdy a zemní práce postupně v závislosti na výstavbě objektů, zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat; při terénních pracích
zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl skrápěn, dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti, důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel
vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo
kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. Pokud se znečištění hromadí na komunikacích
v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive
odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu
je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění, v době nepříznivých rozptylových
podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým výkonem.
Krajský úřad upozorňuje, že všechny odpady vzniklé při realizaci stavby, včetně výkopové
zeminy, která nebude využita v místě stavby, musí být předány oprávněné osobě dle § 12
odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si původce odpadu předem ověří zjištěním jejího
identifikačního čísla zařízení (IČZ), které přiděluje krajský úřad. Tyto informace, včetně
oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části
informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz („Registr
zařízení a spisů"), případně u krajského úřadu. Původcem odpadu přitom bude osoba, při jejíž
činnosti odpad skutečně vznikl (dodavatel, nikoli přepravce). V případě, že přepravce není
oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě přepravcem odpovědný původce.
Z hlediska evidence odpadů, kterou ze zákona vede původce i oprávněná osoba, byl přitom
odpad předán původcem přímo oprávněné osobě. Podmínky do ÚR.
Krajský úřad dále upozorňuje, že vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, byla již zrušena
a byla nahrazena vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP - vyjádření ze dne 19.10.2016 čj. JMK 134
046/2016:
V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku
provádění stavebních prací.
Upozorňujeme, že nakládání s odpady musí být v souladu splatnou legislativou na úseku
odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. regenerace,
recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského
kraje č. 1/2016).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP - vyjádření ze dne 04.06.2014 čj. JMK 54
497/2014:
Konkrétní návrh vegetačních úprav bude předmětem dokumentace pro stavební povolení.
V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku
provádění stavebních prací. Opatření pro snížení prašnosti např. před výjezdem ze staveniště
bude zřízeno místo pro čištění vozidel, čištění komunikace, skrápění v suchých obdobích,
zaplachtování zásobníků sypkých hmot, apod.
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Upozorňujeme, že nakládání s odpady musí být v souladu splatnou legislativou na úseku
odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. regenerace,
recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje (jeho závazná část byla vydána vyhláškou Jihomoravského
kraje č. 309/2004).
Pro nakládání s nebezpečným odpadem (ve smyslu zákona o odpadech) musí původce odpadu
mít pro příslušné druhy odpadu platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle §16
odst. 3 zákona o odpadech.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu - závazné
stanovisko ze dne 18.3.2019 čj. JMK 41670/2019:
Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací, která je přílohou
tohoto závazného stanoviska.
Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - koordinované závazné stanovisko ze dne 05.03.2019
čj. MUPO-54744/2018/ZP/LAJ:
Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí, která
byla předložena k vydání tohoto závazného stanoviska, a to bez dalších úprav
architektonického řešení.
Jedná se o oblast archeologického zájmu - oblast s archeologickými nálezy, proto před
zahájením jakýchkoli zemních prací (skrývky zeminy, výkopy pro uložení inženýrských sítí
apod.) jsou stavebníci povinni oznámit v časovém předstihu tento záměr Archeologickému
ústavu AV ČR (Archeologický ústav AV ČR Brno - Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, tel. č. 515
911 133) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného
archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů).
Při výkopových pracích musí být uplatňována všechna dostupná opatření k minimalizaci
prašnosti (vlhčení, zkrápění, využití krycích folií).
Před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník
Městskému úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí doklady o předání odpadů
uvedených ve schválené projektové dokumentaci oprávněné osobě v rozsahu dle § 39 odst. 1
zákona o odpadech, včetně dokladů o přejímce těchto odpadů do koncového zařízení k využití
nebo odstranění odpadů, v souladu s údaji uvedenými ve schválené projektové dokumentaci.
Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační
rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí
před zahájením užívání stavby.
Podle předložené projektové dokumentace vzniknou při realizaci záměru odpady, se kterými
bude nakládáno uvedeným způsobem.
Doklady o využití/odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení,
která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze
č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Dokladem o předání odpadů oprávněné osobě není čestné
prohlášení o ekologické likvidaci odpadů nebo obdobný dokument, ale pouze doklady
vystavené oprávněnou osobou/provozovatelem zařízení k nakládání s odpady, kde je uvedeno
konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).
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Během výstavby objektů nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním
materiálem, odpadem ani látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný
materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
V blízkosti vodních toků nebude zřizováno zařízení staveniště, ani dočasné skládky stavebního
materiálu.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - vyjádření ze dne 23.11.2018 čj. MUMK
20235/2018:
V případě vodohospodářských objektů požádá stavebník o vydání stavebního povolení
příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí).
K žádosti o vydání stavebního (vodoprávního) povolení budou předloženy doklady v souladu s
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Pokud by výstavbou došlo k dotčení dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat ve
smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb. Dřeviny v blízkosti výstavby musí
být chráněny před poškozením, a to jak jejich nadzemní, tak i podzemní část použitím
ochranných bálů, pažení, podepřením větví apod. Hloubené výkopy se nesmí provádět
v kořenovém prostoru dřevin. V nezbytných případech (max. 2,5 m od paty kmene) provádět
výkopy ručně, kořeny s průměrem nad 3 cm nesmí být přerušeny, ostatní pouze hladkým
řezem s následným ošetřením. V blízkosti dřevin nebudou zřizovány skládky zeminy ani
materiálu.
K vydání stavebního povolení je dle § 16 zákona žadatel povinen podat žádost o odnětí, nebo
omezení využívání pozemků určeného k plnění funkcí lesa s náležitostmi stanovenými
vyhláškou č. 77/1996 Sb.
Pokud pracemi dojde k dalšímu dotčení pozemků v ochraně ZPF je třeba řídit se zásadami
ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady
ze dne 24.01.2019 čj. MUMK 1745/2019:
Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební
pozemky nebo zařízení staveniště.
Nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů před jejich odstraněním
(uložením na skládku). Tzn. stavba bude realizována tak, aby bylo minimalizováno množství
odpadu a upřednostněna recyklace. Budou dodrženy podmínky dané § 16 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech44). Vedena
průběžná evidence odpadů a způsob nakládání s nimi, dle § 39 zákona o odpadech a dle § 21
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu předloží stavebník
odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov doklady o předání odpadů
oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo
odstranění odpadů. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydán kolaudační souhlas nebo
kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedený doklad zdejšímu odboru životního
prostředí před zahájením užívání stavby.
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Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 13.12.2016 čj. MUPO31338/2016/ZP/GAI:
Budou realizovány vegetační úpravy zemního tělesa silnice dle projektové dokumentace
stavby „I/53 Branišovice - Pohořelice" (SO 801, SO 806, SO 807.2 a SO 807.3). Rozsah
vegetačních úprav bude rozpracován v dalším stupni projektové dokumentace a odsouhlasen
Městským úřadem Pohořelice, odborem životního prostředí.
Tato podmínka bude splněna - další stupeň dokumentace bude zaslán MěÚ Pohořelice,
odboru ŽP k odsouhlasení.
Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 18.7.2017 čj. MUPO24883/2017/ZP/GAI:
U mostů č. 203 a 204 budou vybudovány bermy z hlinitého štěrku pro umožnění migrace
obratlovců. U SO 203 jsou navrženy oboustranné bermy šířky 1,0 m. U SO 204 je na jedné
straně berma šířky cca 3,65 m (včetně prostoru pro převedení stezky pro pěší) a na druhé
straně je navržena berma šířky 0,5m. Migrační prostupnost je tedy zajištěna.
Pro zajištění dostatečné průchodnosti komunikace pro drobné živočichy bude upraveno
podmostí mostů č. 203, 204 a 205 tak, aby umožňovalo jejich migraci. Ideálním opevněním
pod mosty je kamenná rovnanina s vyklínováním. Přípustné je také použití kamenné dlažby do
betonu, ale s ponecháním širších a hlubších spár mezi kameny (tzn. dlažba nebude spárována
do hladka). Technický návrh v DÚR toto řešení umožňuje. Přesný způsob provedení úprav
pod mostem bude řešen v dalším stupni PD.
Povrch pěší stezky vybudované na mostu č. 204 bude tvořen přirozeným substrátem (např.
hlinitým štěrkem). Stezka pro pěší není součástí stavby I/53 Branišovice-Pohořelice. Pod SO
204 je pouze vytvořena prostorová rezerva pro výhledové vybudování této pěší komunikace.
Budou realizovány ochranné stěny (SO 761, SO 762, SO 763), které zajistí zvýšení letové
hladiny ptáků a letounů letících podél vodního toku.
SO 761, 762, 763 jsou předmětem projektové dokumentace.
Veškeré vodohospodářské objekty (výúustní objekty, sedimentační nádrže, apod.) kromě
typových výrobků musí být řešeny tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné živočichy. Jedna
stěna musí být zdrsněna a mít maximální sklon 1:1,5.
Bude upřesněno a konkrétně navrženo v navazujícím stupni PD.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 28.11.2016 čj. MUMK
/2016:
Stavební činnost provádět a případné umístění deponie vytěžené zeminy řešit tak, aby nebyl
negativně ovlivněn významný krajinný prvek.
V blízkosti VKP nesmí být skladovány závadné látky.
Při provádění prací nepoužívat látky znečišťující životní prostředí, zejména zabránit úniku
těchto látek do vodního toku.
Při provádění prací je nutno dbát dle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., obecné ochrany
rostlin a živočichů.
Při vlastní činnosti chránit volně rostoucí dřevinnou zeleň v okolí stavby včetně jejího
kořenového systému vhodným způsobem před poškozením použitím ochranných bálů, pažení,
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podepření větví apod.
V blízkosti dřevin nezřizovat skládky zeminy ani stavebního materiálu, případné odstranění
dřevin řešit v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Práce provést dle předloženého a schváleného projektu.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 01.12.2016 čj. MUMK
22955/2016:
Stavba bude provedena v souladu s předloženou a schválenou projektovou dokumentací.
Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko - souhlas dle § 17 vodního zákona pro
SO 221 ze dne 11.03.2019 čj. MUPO-10252/2019/ZP/VOL:
Během výstavby objektu nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním
materiálem, odpadem ani látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný
materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
V blízkosti vodního toku nebude zřizováno zařízení staveniště, ani dočasné skládky stavebního
materiálu.
Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - vyjádření dle § 18 vodního zákona ze dne 12.03.2019 čj.
MUPO-10356/2019/ZP/TRR:
Vzhledem k umístění stavby na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků
Našiměřický potok, Olbramovický potok a Svodnice, konkrétně dotčení mostními objekty SO
203 Most na silnici I/53 přes Našiměřický potok (km 30,860), SO 204 Most na silnici I/53 přes
Olbramovický potok (km 31,173), SO 205 Most na silnici I/53 přes potok Svodnice (km 32,236)
a SO 221 Most na polní cestě přes Našiměřický potok, podléhá stavba vydání souhlasu
vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
Upozornění.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - vyjádření ze dne 12.12.2016 čj. MUMK
23521/2016:
Vzhledem k tomu, že se v případě vodohospodářských objektů (stavební objekty - SO 301, SO
302, SO 320, SO 321, SO 322 a SO 323) jedná, podle § 55 zákona o vodách, o stavby vodních
děl, musí stavebník o vydání stavebního povolení požádat příslušný vodoprávní úřad.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 29.01.2019 čj. MUMK
2019/2019:
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace.
Při stavebních pracích budou učiněna odpovídající opatření zamezující úniku závadných látek
do povrchových nebo podzemních vod (§ 39 vodního zákona). Používané mechanizační
prostředky při zemních pracích musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům a únikům ropných látek.
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech v jeho platném znění.
V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit:
Detailní výkresy a popisy nových i rekonstruovaných mostů a propustků na DVT v naší správě
U žádného mostu ani propustku nesmí být oproti stávajícímu stavu zmenšena kapacita toku,
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v podélných profilech budou vyznačeny původní mosty, hladiny Q100 a rezerva mezi hladinou
Q100 a spodní hranou NK, dále budou doloženy hydrotechnické výpočty.
Detailní výkresy a popisy všech úprav a přeložek DVT v naší správě včetně napojení přeložky
a úprav na stávající koryta DVT.
Detailní výkresy a popisy inženýrských sítí, které budou křížit DVT v naší správě nebo s nimi
budou v souběhu.
Detailní výkresy a popisy zaústění všech příkopů, rigolů a jiných odvodňovacích prvků stavby
do DVT v naší správě.
Návrh vodohospodářských objektů bude zpracován autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství, návrh mostů autorizovaným inženýrem pro mosty.
Dno koryta v místě vyústění výusti musí být opevněno vhodným typem opevnění v závislosti
na vypočítaném průtoku tak, aby nedocházelo k vymílání koryta toku. V místě zaústění příkopů
se provede zpevnění koryta dlažbou tl.20 cm do betonu tl.10 cm, na výšku 60 cm, 1 m a 2m
pod vyústění osy příkopů. Zpevnění v místě vyústění horské vpusti a meliorací je v souladu se
vzorovými listy VL.2.2. Odvodnění.
V PD objektů úprav koryt DVT musí být dodržena projektovaná niveleta a zajištěno plynulé
napojení úpravy na stávající koryto. PD úpravy Olbramovického potoka je uložena ve spisovně
provozu Dolní Věstonice.
Dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány.
Musí být dodržena norma ČSN 75 2130.
V PD objektů úprav koryt DVT musí být dodržena projektovaná niveleta a zajištěno plynulé
napojení úpravy na stávající koryto.
Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani
majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí
Moravy, s. p.).
Upozornění.
DSP zahrnující výše uvedené podmínky nám bude předložena k vyjádření.
Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu - p. č. 2056 v k. ú.
Trnové Pole a p. č. 1040, 1547, 2928, 2935/1, 2935/2 v k.ú. Branišovice , kterými má právo
hospodařit Povodí Moravy, s. p. a dále bude dotčen majetek státu (DHM 906064 Olbramovický potok), kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí
příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému
pozemku a majetku Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru
správy majetku závodu Střední Morava (Moravský náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště tel.
552716/203). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému
závodu.
Upozornění na nutnost zajištění práv k pozemkům.
Povodí Moravy, s. p. - stanovisko ze dne 17.1.2019 zn. PM-3426/2019/5203/Fi:
Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých
vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet. Veškerá rizika
možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
Upozornění.
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
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Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
V dalším stupni PD požadujeme předložit:
Detailní výkresy a popisy nových i rekonstruovaných mostů a propustků na DVT v naší správě.
U žádného mostu ani propustku nesmí být oproti stávajícímu stavu zmenšena kapacita toku,
v podélných profilech budou vyznačeny původní mosty, hladiny Q100 a rezerva mezi hladinou
Q100 a spodní hranou NK, dále budou doloženy hydrotechnické výpočty.
Detailní výkresy a popisy všech úprav a přeložek DVT v naší správě včetně napojení přeložky
a úprav na stávající koryta DVT.
Detailní výkresy a popisy inženýrských sítí, které budou křížit DVT v naší správě nebo s nimi
budou v souběhu.
Detailní výkresy a popisy zaústění všech příkopů, rigolů a jiných odvodňovacích prvků stavby
do DVT v naší správě.
Návrh vodohospodářských objektů bude zpracován autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství, návrh mostů autorizovaným inženýrem pro mosty.
Ostatní VT jsou podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
přirozenými vodními toky na kterých nebyla provedena žádná vodohospodářská úprava koryta
a jsou ponechány přirozenému vývoji tzn., že nánosy ve VT tvoří aktuální dno. Správce VT (PM)
ze zákona nesmí měnit jejich směr nebo příčný profil. Ten, kdo má zájem na úpravě koryta VT
ji může provést na své náklady se souhlasem vodoprávního úřadu a správce toku - upozornění.
Dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány.
Musí být dodržena norma ČSN 75 2130.
DSP zahrnující výše uvedené podmínky nám bude předložena k vyjádření.
Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu - p. č. 2056 v k. ú.
Trnové Pole a p. č. 1040, 1547, 2928, 2935/1, 2935/2 v k. ú. Branišovice , kterými má právo
hospodařit Povodí Moravy, s. p. a dále bude dotčen majetek státu (DHM 906064 Olbramovický potok), kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí
příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému
pozemku a majetku Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru
správy majetku závodu Střední Morava (Moravský náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště tel.
552716/203). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému
závodu.
Lesy ČR, Správa toků - Oblast povodí Dyje - vyjádření ze dne 15.11.2018 čj.
LCR952/004996/2018:
Bez připomínek.
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských děl - vyjádření ze dne 16.03.2018 zn. SPU
469306/2017:
Bez připomínek.
Moravský rybářský svaz, z. s. - stanovisko ze dne 20.07.2016 zn. 201/2016:
Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního
prostředí.
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Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII - souhlas k trvalému
a dočasnému odnětí ze ZPF ze dne 04.01.2019 čj. MZP/2018/560/2131:
Souhlas s trvalým odnětím půdy pro záměr „Silnice 1/53 Branišovice-Pohořelice" je udělován
za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek;
Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze
využít jiným nezemědělským způsobem.
Hranice trvalého odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona stavebník provede na svůj náklad z celé odnímané
plochy o výměře 13,8517 ha skrývku kulturních vrstev půdy, v mocnosti stanovené na základě
doložených výsledků pedologického průzkumu (GeoTec-GS,a.s., Praha, únor 2014). Mocnosti
skrývky jsou vyznačeny v příloze č. 6 dokumentu „Silnice 1/53, Branišovice-Pohořelice,
Vyhodnocení důsledků navrhované stavby na zemědělský půdní fond". Při skrývce je nutno
dohlížet na skladbu sejmutých vrstev, aby nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému
ohumusování.
Skrytá ornice v množství cca 54.928 m3 a skrytá podornice v množství cca 17.433 m3 budou
uloženy odděleně od ostatních deponií a budou zajištěny před odcizením či znehodnocením.
Skrytá podornice a část skryté ornice v množství cca 38.511 m3 bude použita v rámci realizace
stavby k ohumusování svahů komunikace a dále pro stavební objekty č. 110, 830 a 831.
V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona zajistí stavebník hospodárné využití přebytečné
skryté ornice v množství cca 33.847 m3 na zlepšení kulturních vrstev pozemků v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích p. č. 6302/1 (18 ha) a 6279/1 (21 ha) (doloženo
souhlasem uživatele pozemků).
O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a rozprostřením
skrývaných kulturních vrstev půdy povede stavebník evidenci, v níž se uvádějí všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
Kopii evidence doručí stavebník do 30 dnů od ukončení skrývky a při kolaudaci stavby orgánu
ochrany ZPF Městského úřadu Pohořelice.
Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebudou v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona
stanoveny odvody, protože se jedná o odnětí půdy pro stavbu silnice.
Dle ust. § 3b odst. 4 zákona stavebník doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je
souhlas s odnětím podkladem, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci Ministerstvu životního
prostředí, OVSS VII, a orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Pohořelice. Tato podmínka bude
splněna.
Souhlas s dočasným odnětím půdy pro záměr „Silnice 1/53 Branišovice-Pohořelice" je
udělován za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:
Hranice dočasného odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
Na dotčených zemědělských pozemcích o výměře 1,2897 ha provede stavebník skrývku
kulturních vrstev půdy v mocnosti stanovené na základě doložených výsledků pedologického
průzkumu (GeoTec-GS,a. s., Praha, únor 2014). Mocnosti skrývky jsou vyznačeny v příloze č. 6
dokumentu „Silnice 1/53, Branišovice-Pohořelice, Vyhodnocení důsledků navrhované stavby
na zemědělský půdní fond". Při skrývce je nutno dohlížet na skladbu sejmutých vrstev, aby
nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému ohumusování. O skrývce, jejím přemístění
a rozprostření povede řádnou evidenci. Skrytá ornice v množství cca 12.491 m3 a zúrodnění
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schopná zemina v množství cca 6.254 m3 bude uložena a ošetřována tak, aby nedocházelo
k jejímu odcizování a znehodnocování. Po skončení stavby bude využita výhradně pro
rekultivaci dočasně odnímaných pozemků.
V případě porušení zemědělských účelových komunikací nebo znepřístupnění zemědělsky
využívaných pozemků, vybuduje vlastním nákladem náhradní komunikace resp. náhradní
přístupy na tyto pozemky - upozornění.
Za dočasné odnětí půdy ze ZPF budou v souladu s ustanovením § 11 zákona předepsány
odvody ve výši stanovené podle přílohy zákona. V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše
odvodů za dočasně odňatou půdu o celkové výměře 3,0728 ha vymezuje orientačně ve výši
35.022,51 Kč/rok. Odvody za dočasně odňatou půdu ze ZPF budou hrazeny každoročně, až do
doby protokolárního ukončení rekultivace. Rozhodnutí o odvodech bude vydáno příslušným
orgánem ochrany ZPF (MěÚ Pohořelice, OŽP) v návaznosti na pravomocná rozhodnutí vydaná
podle zvláštních předpisů -upozornění.
Lesy ČR, s. p., Lesní závod Židlochovice - stanovisko čj. LCR004/006538/2018 ze dne
22.11.2018:
Nebudou dotčeny další lesní pozemky.
Případné škody na pozemcích ve vlastnictví České republiky, kde mají právo hospodařit Lesy
České republiky, s. p. budou řešeny se zástupci Lesního závodu Židlochovice a následně
finančně vykompenzovány- upozornění.
Před vydáním stavebního povolení si žadatel zajistí vydání pravomocného rozhodnutí
o trvalém příp. dočasném odnětí pozemků z PUPFL.
Před zahájením stavebních prací zajistí investor uzavření smlouvy na dotčené části pozemků
stavbou, tak aby vyhovovaly platné legislativě.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 27.09.2017 čj. MUMK
17829/2017:
Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v § 13 a násl. lesního zákona.
Záměr bude realizován v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
V souvislosti s uvedenou akcí nedojde k trvalému ukládání materiálu na pozemky určené
k plnění funkcí lesa.
Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 11.12.2018 čj. MUPO62448/2018/ZP/PRV:
Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v § 13 a násl. lesního zákona.
Nebude omezena činnost lesního hospodářství a činnosti s ní spjaté. V souvislosti s existencí
stavby nebude v budoucnosti požadováno odvětvování, případně kácení lesního porostu na
okraji PUPFL.
Vůči majiteli lesa nebudou uplatňovány případné neúmyslné škody způsobené provozem
lesního hospodářství (pády stromů, větví apod.).
Investor je povinen zajistit bezpečnost osob a majetku a na svůj náklad provést opatření proti
škodám způsobenými pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním
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atd. z PUPFL ( viz ust. § 22 odst. 1 lesního zákona).
Za hranicí odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení staveniště
ani nebude ukládán žádný stavební materiál.
Těžba vzrostlých stromů bude prováděna jen v nejnutnějším případě po dohodě s vlastníkem
lesa.
Po vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem požádá investor o trvalé odnětí PUPFL
a upřesní rozsah záboru lesních pozemků, dobu omezení a rozsah ochranného pásma.
Ministerstvo ŽP, OVSS VII Brno - vyjádření ze dne 30.06.2016 čj. 1509/560/16, 45569/ENV/16:
Bez připomínek.
Česká geologická služba, Správa oblastních geologů - stanovisko ze dne 20.07.2016 zn. ČGS441/16/1063*SOG-441/466/2016:
Upozornění: Je třeba upozornit, že v těsné blízkosti plánované stavby, v k. ú. Trnové Pole
a v k. ú. Branišovice, se nachází území prognózního zdroje cihlářské suroviny Branišovice
(č. 9110800). Dále pak v k. ú. Šumice a v k. ú. Pohořelice, v těsné blízkosti plánované stavby, se
nachází průzkumné území na ropu a zemní plyn Svahy Českého masívu (č. 040008).
Obvodní báňský úřad pro území krajů JMK a ZLK - stanovisko ze dne 20.07.2016 čj. SBS
21338/2016/OBÚ-01/1:
Bez připomínek.
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel - souhlas ze dne 14.07.2016
čj. MZDR 44799/2016-2/OZD-ČIL-Pr:
Bez připomínek.
KÚ JmK Brno – závěr zjišťovacího řízení čj. JMK 145885/2009 ze dne 03.12.2009:
Bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 11.12.2018
čj. KHSJM 61603/2018/ZN/HOK:
V dalším stupni projektové dokumentace bude aktualizována hluková studie.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 18.11.2009
čj. 9434/2009/ZN/HOK:
Podmínky pro provedení stavby.
Česká inspekce ŽP Brno – vyjádření čj. ČIŽP/47/IPP/0919840 002/09/BLV ze dne 23.11.2009:
Bez připomínek.
Městský úřad Moravský Krumlov, OŽP – vyjádření čj. MUMK 24115/2009:
Podmínky splněny.
Městský úřad Pohořelice, OŽP – vyjádření čj. MUPOD21268/2009 ze dne 27.11.2009:
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Bez připomínek.
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko ze dne 18.11.2018 zn. 115180105:
Požadujeme předložit dokumentaci pro stavební povolení. Textovou část dokumentace
žádáme předložit ve velikosti A4/stránku, situaci jmenovaných objektů v takovém měřítku, aby
bylo rozeznatelné splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Národní památkový ústav - vyjádření ze dne 13.07.2016 čj. NPÚ-371/52131/2016:
Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák.
č. 20/1987 Sb. v platném znění. Povinností investora je oznámit již v době záměru stavební
činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i. (Čechyňská 19, 602 00 Brno) a umožnit
jemu nebo jiné oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.)
provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit
archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu
státní památkové péče. Upozornění.
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. - vyjádření ze dne 01.11.2016 zn.
ARUB/3578/16:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.,
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu
na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby
a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu - závazné stanovisko ze dne
25.02.2019 zn. 193/2019-910-IPK/2:
Bez připomínek
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu - závazné stanovisko ze dne
25.08.2016 zn. 467/2016-910-IPK/4:
Respektovat vyjádření ŘSD ČR zn. 001845/11300/2014 ze dne 2.7.2014.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy - závazné stanovisko ze dne
01.08.2016 čj. JMK 117652/2016:
Název stavebního objektu "SO 154 Sjezdy ze silnic II. a III. třídy" bude opraven.
Objekt řeší sjezdy ze silnic II. a III. třídy.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy - vyjádření ze dne 27.09.2016
čj. JMK 145020/2016:
Dopravní úřad souhlasí s umístěním autobusových zastávek Branišovice, st. silnice a s jejich
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navrženým řešením (délky nástupních hran 30 m, výšky nástupních hran 16 cm). Dopravní
úřad požaduje, aby nástupní hrany obou zastávek byly z najížděcích kaselských obrubníků.
Bude specifikováno v navazujících stupních PD.
Dopravní úřad požaduje nejpozději v následujícím stupni zpracování projektové dokumentace
(tedy v dokumentaci pro stavební povolení) podrobně řešit vedení linkové osobní dopravy po
dobu trvání stavby.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - detašované pracoviště Znojmo - vyjádření
dle § 40 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb. ze dne 19.03.2019 čj. JMK 43573/2019:
V dokumentaci pro stavební povolení je nutné jednotlivé stavební objekty rozdělit podle
příslušných povolujících stavebních úřadů se zakreslením dle přílohy č. 3 k vyhl. č. 104/1997
Sb. Žádost o stavební povolení podaná u zdejšího speciálního stavebního úřadu bude
obsahovat náležitosti a údaje dle ust. § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
platném znění. Tato podmínka se týká dalšího stupně PD.
DSP bude obsahovat i návrh dopravního značení. Po projednání stavby ve stavebním řízení
požádá stavebník o místní úpravu provozu-změnu místní úpravy provozu na silnici I. třídy
zdejší úřad po předchozím souhlasu vlastníka předmětné komunikace a vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR. Pokud se jedná o umístění dopravních značek zákazových, příkazových
a upravujících přednost, je stanovení místní úpravy provozu vydáváno formou opatření
obecné povahy a návrh dopravního značení musí být oznámen v souladu s ust. § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Tato podmínka se týká dalšího
stupně PD.
Budou dodrženy normy ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic", ČSN 736102 „Projektování
křižovatek na pozemních komunikacích" a ČSN 736110 „Projektování místních komunikací".
Tuto podmínku požadujeme zapracovat do podmínek územního rozhodnutí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - závazné stanovisko ze dne 25.03.2019
čj. JMK 46133/2019:
Stavba „Silnice I/53, Branišovice-Pohořelice“, která řeší rekonstrukci stávající silnice I/53
v úseku mezi km 28,300-36,100 a v km 28,300 navazuje na stavbu „Silnice I/53, MiroslavBranišovice“ a jejíž stavební objekty zasahují do ochranného pásma silnice I/53, které sahá do
vzdálenosti 50 m od osy vozovky silnice I. třídy, bude realizována podle předložené projektové
dokumentace. Hlavním stavebním objektem je SO 101 Silnice I/53, km 28,300-36,100,
navržená v kategorii S 11,5/80 v délce 7800 m. Součástí stavby jsou stavby silniční,
vodohospodářské, mostní objekty, přeložky a nové inženýrské sítě a úpravy území. Na základě
požadavku Policie ČR je v km 33,800-33,900 nově zapracován stavební objekt SO 101 Kontrolní
stanoviště (vpravo, vlevo).
V místech připojení k silnici I. třídy musí být zajištěny předepsané rozhledové poměry bez
překážek bránících rozhledu, a to i po celou dobu provádění stavebních prací.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy - vyjádření ze dne 31.01.2017 čj. 1913/2017:
Bez připomínek.
Městský úřad Pohořelice, Odbor dopravy - vyjádření k projektu ze dne 04.06.2014 čj. MUPO
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11704/2017:
Pro vydání stavebního povolení je nutno požádat o vyjádření příslušný orgán Policie České
republiky, který je v pozici dotčeného orgánu státní správy ve smyslu stavebního zákona upozornění.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno - vyjádření ze dne 02.07.2014 zn.
001845/11300/2014:
Šířky průběžných jízdních pruhů v prostoru ÚK na silnici I/53 činí 3,50 m, šířky přídatných
jízdních pruhů na silnici I/53 nejsou jasně definovány, lze předpokládat v hodnotě 3,25 m,
nutno doplnit ve výkresové i textové části. Šířky průběžných jízdních pruhů i přídatných pruhů
jsou navrženy v souladu s ČSN. Kóty budou doplněny v navazujícím stupni PD.
Upozorňujeme, že ve vztahu ke stávající silnici I/53 je třeba požádat o stanovisko jejího
majetkového správce, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Úsek provozní (22200).
Dále je třeba požádat o stanovisko i silniční správní úřad a speciální stavební úřad, což je
v tomto případě Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP. Dokumentaci také
projednejte z hlediska bezpečnosti dopravy s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jmk,
Odbor služby dopravní policie. Ve vztahu k silnicím II. a III. třídy je nutno získat vyjádření jejich
majetkového správce, kterým je SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo a příslušného
silničního správního úřadu, kterými jsou Odbor dopravy MěÚ Moravský Krumlov a MěÚ
Pohořelice.
Stanovisko ŘSD - Úseku provozního, stanovisko Ministerstva dopravy, odbor infrastruktury
a ÚP, stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, odbor služby dopravní policie je
uvedeno v dokladové části.
Stanovisko SÚS JMK, MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy a MěÚ Pohořelice, odbor
dopravy je uvedeno v dokladové části.
Ředitelství silnic a dálnic ČR - vyjádření k DUR ze dne 06.02.2019 zn. 000177/11300/2019:
Bez připomínek.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno - aktualizace vyjádření ze dne 14.12.2018 zn.
16/26.11./18-22200:
Projektovou dokumentaci předložte k vyjádření také příslušnému silničnímu správnímu
a speciálnímu stavebnímu úřadu - Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy vydal dne 19.03.2019 vyjádření dle § 40
odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb. pod čj. JMK 43573/2019.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. - stanovisko ze dne 29.11.2018 zn.
21233/2018:
V případě dotčeni stavby (úpravou silnice II/415) mimo pozemky JMK je nutno uzavřít
„Smlouvu o smlouvě budoucí" na bezúplatný převod všech součástí krajských silnic včetně
pozemků do majetku Jihomoravského kraje. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných
podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK. (Návrh budoucího majetkoprávního
uspořádání v rámci navrhované stavby včetně přehledné situace majetkoprávního vyrovnání
s identifikací majitelů pozemků dotčených stavbou, zaznačením hranic původního stavu
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a stavu po ukončení výstavby s vyčíslením ploch požadujeme předložit k odsouhlasení).
Majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD ČR a SÚS JMK bude řešeno v dalším stupni PD.
Vzhledem k umístění stavby na pozemcích JMK je nutné zřídit Smlouvu o právu provést
stavbu, která bude uzavřena s vlastníkem pozemku tj. Jihomoravským krajem, prostřednictvím
naší organizace SÚSJMK. Tato smlouva bude k územnímu řízení předložena podepsaná.
Součástí žádosti k uzavření této smlouvy bude i záborový list. Jedná se o veřejně prospěšnou
stavbu. Majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD ČR a SÚS JMK bude řešeno v dalším stupni PD.
Vzhledem k umístění stavby na pozemcích JMK je nutné zřídit Smlouvu o právu provést
stavbu, která bude uzavřena s vlastníkem pozemku tj. Jihomoravským krajem, prostřednictvím
naší organizace SÚSJMK. Tato smlouva bude k územnímu řízení předložena podepsaná.
Součástí žádosti k uzavření této smlouvy bude i záborový list. Jedná se o veřejně prospěšnou
stavbu. Majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD ČR a SÚS JMK bude řešeno v dalším stupni PD.
Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení
požadujeme v plastové úpravě.
Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně silničních příkop v důsledku provádění této stavby
bude nutno opravit na náklady investora.
Další stupeň PD požadujeme předložit k odsouhlasení.
K části stavby v k. ú. Branišovice požádejte o stanovisko příslušného správce, tedy SÚS JMK,
oblast Jih.
Správa a údržba silnic JMK oblast Jih vydala stanovisko ze dne 04.01.2019 zn. 21252/2018.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. - stanovisko ze dne 04.01.2019 zn.
21252/2018:
Před vydáním stavebního povoleni požadujeme uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí" na
bezúplatný převod všech součástí krajských silnic včetně pozemků do majetku Jihomoravského
kraje. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím
SÚS JMK. (Návrh budoucího majetkoprávního uspořádáni v rámci navrhované stavby včetně
přehledné situace majetkoprávního vyrovnání s identifikací majitelů pozemků dotčených
stavbou, zaznačením hranic původního stavu a stavu po ukončení výstavby s vyčíslením ploch
požadujeme předložit k odsouhlasení).
Majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD ČR a SÚS JMK bude řešeno v dalším stupni PD.
Jakékoliv poškozeni silničního tělesa včetně silničních příkop v důsledku provádění této stavby
bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčistění silničních
příkop dotčených stavbou, úpravu jejich svahů dle ČSN, ohumusování a osetí.
Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby
nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice.
Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK
a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství
Brno - venkov.
Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace.
O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola
(kontakt: mob.: 737 237 131; e-mail: lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončeni
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protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby,
příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup
k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu
o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího
ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou do
ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby, u zvlášť rozsáhlých staveb
a zásahů v komunikaci silnice překopy a výkopy, bude 60 měsíců).
Tato podmínka se týká zahájení a ukončení stavby.
Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy
přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení" vydaného
silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR Dl a SÚS JMK.
Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů
v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to
bez odkladného účinku.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného
provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).
Tato podmínka se týká ukončení stavby - DSP bude dodána.
Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, DI Znojmo - závazné stanovisko ze dne
11.07.2016 čj. KRPB 164251/ČJ-2016-061306:
V místech komunikačních připojení musí být zajištěny předepsané rozhledové poměry dle
platných předpisů. Rozhledové trojúhelníky musí být bez překážek bránících rozhledu.
Rozhledové poměry ve stavbě I/53 jsou v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736102.
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - aktualizace
stanoviska ze dne 09.01.2019 čj. KRPB-265294-1/ČJ-2018-0600DP-SED:
Dokumentace na výše uvedenou stavbu musí i nadále odpovídat aktuálně platné legislativě
a příslušným technickým předpisům.
Tato podmínka je splněna.
Již v dnešní době vnímáme jako možný rizikový uzel úrovňovou prúsečnou křižovatku sil.
č. I/53 se sil. II/396 a III/39610 u Branišovic. V předmětné křižovatce je vlivem vysoké rychlosti
vozidel na hlavní silnici omezena možnost bezpečného výjezdu vozidel z vedlejších větví
křižovatky. Ačkoliv návrh úpravy křižovatky odpovídá příslušným předpisům, může pro
uživatele vedlejších komunikací paradoxně, vlivem rozlehlosti křižovatky, dojít ke zhoršení
stavu. Do dalšího stupně stavebního řízení je nutné navrhnout odpovídající bezpečnostní
opatření. Omezení nejvyšší rychlostí na hlavní silnici nepovažujeme za vhodné a dostatečné
řešeni.
Bude řešeno v dalším stupni PD.
V uplynulé době Policie ČR zaznamenala podněty ze strany města Pohořelice na úpravu
křižovatky sil. č. I/53 a II/416 spočívající v požadavku na doplnění samostatného pruhu pro
odbočení vpravo na Pohořelice ze směru od dálnice D52.
Vybudování odbočovacího pruhu není předmětem této stavby. Vybudování pruhu musí
schválit a zadat k vypracování ŘSD ČR jako investor stavby. Nutná dohoda mezi ŘSD ČR
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a Městem Pohořelice.
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - závazné
stanovisko ze dne 03.07.2014 č.j. KRPB-118018-1/ČJ-2014-0600DP-SED:
Propustky budou řešeny se šikmými čely.
Zapracováno v dokumentaci.
V místech připojení a křižovatek budou dodrženy předepsané rozhledové poměry bez
překážek bránících rozhledu.
Rozhledové poměry ve stavbě I/53 jsou v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736102.
Dopravní ostrůvky (obruby) budou osazeny všesměrnými odraznými oky.
Bude zapracováno v navazujících stupních PD.
Návrhové parametry pozemních komunikací včetně oblouků připojení budou odpovídat
průjezdnosti návrhového vozidla.
Návrhové parametry odpovídají ČSN 736102.
Sjezd na účelovou komunikaci v km 31,1 bude od silnice I/53 oddělen přejezdnou obrubou.
Bude zapracováno v navazujících stupních PD.
Výsadba stromů podél silnice I/53 bude řešena pouze v úsecích osazených svodidlem.
Podrobný návrh vegetačních úprav bude zpracován v navazujícím stupni PD. Stromy budou
navrženy v souladu s příslušnými ČSN.
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - stanovisko ze
dne 08.08.2016, čj. KRPB-164695-1/ČJ-2016-0600DP-TICH:
K dané stavbě bylo z naší strany v minulosti vydáno závazné stanovisko čj. KRPB-118018-1/ČJ2014-0600DP-SED ze dne 03. 07. 2014. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pokud
v následujících stupních řízení a při realizaci stavby budou splněny podmínky z našeho
předchozího výše citovaného závazného stanoviska.
Podmínky citovaného závazného stanoviska ze dne 03.07.2014 jsou zakotveny v podmínkách
tohoto rozhodnutí.
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - dodatek
stanoviska ze dne 18.03.2019 čj. KRPB-265294-4/ČJ-2018-0600DP-SED:
Bez připomínek.
Správa železniční dopravní cesty, s. o. - vyjádření ze dne 01.07.2016 zn. 11818/2016-SŽDC-OŘ
BNO-OPS-90/16:
Bez připomínek.
Úřad pro civilní letectví - stanovisko ze dne 03.01.2019 čj. 014891-18-701:
Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace
(situování, výška, rozsah atd.)
Letecká amatérská asociace ČR - stanovisko ze dne 10.08.2016:
Bez připomínek.
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Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.01.2019 sp. zn. 8873/2019-1150-OÚZ-BR:
Před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace výstavby a dopravního
omezení na dotčené komunikaci I/53 na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy
Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby
Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob.
724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 07.12.2018
ev. č HSBM-71-224-53/1-OPST-2018:
Bez připomínek.
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a ÚP - vyjádření ze dne 19.12.2018
čj. MUMK 23473/2018:
Bez připomínek.
Město Pohořelice - stanovisko ze dne 14.11.2018 čj. MUPO-58209/2018/KT/BAR:
SO 152 staničení km 0,0000 - km 1.737 bude povrch komunikace proveden ze živičného asfaltového - krytu.
V případě kolize výše uvedené stavby a realizovaného biokoridoru, který se nachází ve
staničení km 35.120 - km 35.140, budou veškeré vyvolané investice (sankce) hrazeny
investorem „Silnice I/53 Branišovice - Pohořelice". Upozornění.
Požadujeme vybudování odbočovacího pruhu v místě křížení silnice I/53 a II/416 ve směru od
Brna na město Pohořelice v místě SO 123.
Vybudování odbočovacího pruhu není předmětem této stavby. Vybudování pruhu musí
schválit a zadat k vypracování ŘSD ČR jako investor stavby. Nutná dohoda mezi ŘSD ČR
a Městem Pohořelice.
Vegetační úpravy v podobě výsadby nových stromů řešit pouze mezi upravovanou silnicí I/53
a polní cestou SO 152 a SO 153.
Nadjezd nad I/53 - SO č. 220 „Most na polní cestě přes silnici I/53“ - požadujeme, aby most
zůstal ve správě ŘSD. Důvodem jsou očekávané vysoké náklady spojené s údržbou, event.
demolicí a opětovným postavením mostu v budoucnu (po skončení životnosti mostu, příp. při
úpravách komunikace I/53).
Tato podmínka se týká majetkového vypořádání stavby a je otázkou dohody mezi ŘSD ČR
a Městem Pohořelice.
Požadujeme prověřit poloměry nájezdu z polní cesty SO 152 na most SO 220 s přihlédnutím
k rozměrům zemědělských vozidel užívaných k obdělávání polí.
Poloměry byly ověřeny vlečnými křivkami.
Obec Šumice - vyjádření ze dne 27.11.2018 zn. SUM-388/2018:
Bez připomínek.
Obec Našiměřice - vyjádření ze dne 12.11.2018:
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Bez připomínek.
Obec Branišovice - stanovisko ze dne 19.12.2018 čj. OUBR-0801/2018
Bez připomínek.
KORDIS JMK, a. s. - vyjádření ze dne 13.07.2016:
S dokumentací souhlasíme, přesněji se zrušením zastávky Trnové Pole, rozc. na silnici I/53.
U nově budovaných zastávek Branišovice, státní silnice na silnici I/53 souhlasíme s délkou
nástupní hrany 30 m. U těchto zastávek požadujeme s ohledem na bezproblémový provoz
autobusů výšku nástupní hrany 16 cm.
Bude zapracováno a specifikováno v dalším stupni PD.
Státní pozemkový úřad - vyjádření ze dne 17.01.2017 zn. SPU 519026/2016:
Žadatel uzavře s SPÚ před vlastní realizací stavby smlouvu o právu provést stavbu a po
ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěných pozemků.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře
navrhovatel s SPÚ smlouvu o provedení stavebního záměru - dočasný zábor a trvalý zábor.
V případě dočasného záboru uvede navrhovatel pozemky na vlastní náklady do původního
stavu.
V případě trvalého záboru navrhovatel obratem požádá o převod zastavěných částí pozemků.
Tyto podmínky se týkají realizace stavby.
Klub českých turistů - vyjádření ze dne 12.07.2016 čj. 198/16/Ma:
Zachování průchodnosti a průjezdnosti turistických a cykloturistických tras křižujících tuto
silnici i po dokončení stavby silnice.
Bude zapracováno do zásad organizace výstavby v dalším stupni PD.
CETIN - vyjádření o ex. sítí ze dne 03.01.2019 čj. 814598/18:
Stavba je podmíněna překládkou PVSEK. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK
byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na vedení SEK umístěné na
nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického
řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení
trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN, a. s. Překládka bude provedena dle projektové
dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN, a.s. Realizace je podmíněna
uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky. Dle uzavřené rámcové smlouvy mezi ŘSD
a společností CETIN bude smlouva o realizaci překládky uzavřena s vybraným zhotovitelem
stavby. Součástí výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby musí být předložený cenový
návrh a současně návrh smlouvy o realizaci překládky. Bližší informace ke smlouvě (např.
vyhotovení cenového a technického návrhu překládky apod.) podá pan Pavel Kyněra, mob.
606 095 805, e-m: pavel.kynera@cetin.cz. Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury
č. 22-MP00123/17 mezi CETIN a ŘSD ČR byla uzavřena dne 17.3.2017.
V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedeni do chrániček. Založte
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rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj
zpevněné pojížděné plochy.
V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebíratelný.
Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebíratelný.
V souladu s podmínkami Rámcové smlouvy o přípravě a provádění překládek veřejné
komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami silniční sítě I. třídy a dálnic, se kterými je
příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřené mezi ŘSD a CETIN dne 29. 07. 2015
(Rámcová smlouva), bude smlouva o realizaci překládky uzavřena mezi CETIN a ŘSD ve
výběrovém řízení vybraným zhotovitelem stavby, která vyvolala překládku SEK. Pro výběrové
řízení na zhotovitele stavby, která vyvolala překládku SEK bude ŘSD předložen cenový
a technický návrh překládky SEK a návrh smlouvy o realizaci překládky, jejíž znění je uvedeno
v Rámcové smlouvě.
Podmínky Rámcové smlouvy budou dodrženy.
Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti
a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
E.ON Distribuce, a. s. - vyjádření o ex. zařízení ze dne 08.01.2019 zn. M40715-16295526:
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen
zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy byl vydán dne 31.01.2019 pod
zn. M18514-16298015.
Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční
odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Radek Iran, tel.:
515229860, email: radek.iran@eon.cz.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení stability podpěrných bodu a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz
zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN
50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
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Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 55 77.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním
předložte, prosím, toto vyjádření.
Tato podmínka se týká zahájení a ukončení stavby.
E. ON Distribuce, a. s. - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení ze dne
31.01.2019 zn. M18514-16298015:
V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky
dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto
zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; d) provádět
činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích
ochranného pásma trvale informováni.
Tato podmínka se týká dalšího stupně dokumentace a bude splněna.
Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců
ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Radek Iran, tel.:
515229860, email: radek.iran@eon.cz.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
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.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
Tato podmínka je respektována.
Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
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bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky,
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu
vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož
i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; c)
u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m; d) u podzemního vedení vysazovat
trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření
o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce
v jeho blízkosti.
Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny
v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Vodárenská akciová společnost, a. s. - prodloužení platnosti stanoviska ze dne 07.01.2019:
Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodní přípojky.
Každé poškození je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (Ing. Lušovský 607 273 528).
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Objekty, zařízení a trubní vedení kanalizace, které budou stavbou dotčeny, budou předány
zástupci provozu kanalizací k převzetí před zásypem (Ing. Vavřina 739 342 100 nebo Ing.
Zezula 607 948 415). V případě, že dojde ke změně nivelety terénu oproti stávajícímu stavu,
bude úprava šachet provedena dle podmínek provozovatele. Úprava uložení poklopů je možná
pouze pomocí podkladních prstenců 1 WB-Q. Pokud by vstupní část šachty pod poklopem
(průměr 60 cm) byla vyšší než 30 cm, pak bude nutné upravit výšku poklopu šachty vložením
skruže TBS-Q.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě, že během stavby dojde ke sníženi krytí kanalizace pod 1,0 m, bude na náklady
investora stavby provedena revize kanalizace kamerou v celé délce opravované vozovky.
Upozornění.
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).
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
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Bude-Ii po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad
zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čistící technikou.
Upozornění.
Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona
274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni
s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší
opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili
zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak,
aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
Upozornění na ochranná pásma zařízení E. ON.
Během stavby nebude omezen provoz vodovodu, kanalizace, vodovodních přípojek a přípojek
splaškové kanalizace.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 520 ze dne 06.09.2017 zn. 5001580528:
Stavba bude realizována a dokončena v souladu s předloženou PD.
Dodavatel prací zaregistruje stavbu v GridServices, s. r. o. (kontaktní osoba - Renata Pilná, tel:
532 227 056, e-mail: renata.pilná@innogy.com).
Bez vytýčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny - žádost o vytyčení PZ lze zadat
na adrese: http:// www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
K plynovému zařízení umístit těleso komunikace (chodník) v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.
Tato podmínka je respektována.
Spodní část nově navržených konstrukčních vrstev musí být prováděna minimálně 400 mm
nad stávajícím STL plynovodem bez použití vibračních strojů.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Při budování nového chodníku požadujeme v šíři ochranného pásma plynárenského zařízení
položení pouze rozebíratelné dlažby do pískového, prosívkového nebo štěrkového lože (dle
požadavku na únosnost pojezdové plochy) z důvodu možných oprav na plynárenském zařízení
- uložení dlažby do betonového podkladu je nepřípustné z důvodu špatné lokalizace
případných úniků plynu.
Tato podmínka je respektována.
Dotčená plynárenská povrchová zařízení (uzávěry, odvodňovače atd.) budou v průběhu
výstavby trvale přístupné a budou do nového chodníku umístěny tak, aby zařízení bylo funkční
a ovladatelné.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě poruchy na plynárenském zařízení je nutno počítat s nemožností používání chodníku
po dobu trvání opravných prací.
Upozornění.
Dodržení všech uvedených podmínek budeme kontrolovat při pravidelných kontrolách na
místě stavby, ke kterým požadujeme být přivoláni.
Provoz a údržba
Stávající potrubí bude před zahájením stavby vytyčeno o označeno v terénu. Bez tohoto
vytyčení nelze v žádném případě provádět jakékoliv zemní práce nad plynovodem.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
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Před uložením konstrukčních vrstev stavby je nutno přivolat zástupce provozovatele
plynárenské soustavy za účelem kontroly stavu plynárenského zařízení a jeho uložení včetně
skladby vrstev.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Pokud dojde ke snížení krytí při skrývkách stávajících vrstev, navýší se obsyp pískem a položí se
geotextílie v šířce 1 m nad stávajícím plynárenským zařízením tak, aby bylo zachováno
dosavadní krytí plynovodu.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Poklop stávajícího odvodňovače je nutno zachovat a zabudovat do nového chodníku. Poklop
umístit tak, aby se hlava odvodňovače nedotýkala poklopu a byla umístěna co nejblíže středu
poklopu. Svislé potrubí k hlavě odvodňovače obsypat v celé výšce pískem. Pod poklop umístit
betonovou patku proti poklesu.
Tato podmínka je respektována - stávající poklop v novém chodníku bude zachován.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Stavební činností je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčeni trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
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stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činností řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být
použita bezvýkopová technologie.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízeni
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon
1239.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). 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 plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou
dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením
a plynovodními přípojkami.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách,
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Případné zřizováni staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
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Tato podmínka se týká realizace stavby.
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s. r. o. je třeba dále projednat
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy
plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
Upozornění na potřebu řešení majetkoprávních vztahů.
GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 521 ze dne 06.09.2017 zn. 5001580539:
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu s předloženou PD.
Toto stanovisko se vydává pro územní rozhodnutí - další stupeň požadujeme předložit ke
schválení (rds).
Pro realizaci stavby je nutné postupovat dle platného metodického postupu (uzavřeným mezi
společností rwe gasnet, s. r. o. (GasNet, s. r. o.) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p. o.).
Bez vytýčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny - žádost o vytyčení PZ lze zadat
na adrese: http:// www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Při uložení PZ, křížení a souběhu s ostatními IS požadujeme dodržení ČSN 73 6005.
Přeložka STL plynovodu musí být provedena v letních měsících - při min. odběrech ZP.
Během stavebních prací nedojde k odstavení OM.
Propoje a odpoje budou provedeny dle požadavků PÚS - viz níže.
Úsek provozu a údržby
Zhotovitel stavby zašle před provedením stavby Předběžný pracovní postup propoje e-mailem,
přes webové rozhraní „Pracovní postupy" nebo ho předá osobně nejpozději 30 kalendářních
dnů před plánovaným zahájením samotných propojovacích prací příslušnému zaměstnanci
úseku provozu a údržby sítí.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Propoj plynárenského zařízení bude provádět plynárenská organizace, propojení se uskuteční
na základě objednávky u plynárenské organizace, dodané alespoň 30 kalendářních dnů
předem kvůli výše uvedeným důvodům rozeslání oznámení dotčeným zákazníkům a k tomu
doložení veškeré předepsané dokumentace, týkající se stavby.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Termín realizace stavby důrazně doporučujeme směrovat do období mimo topnou sezónu.
Napojení stavby se provede odstavením živé části potrubí stláčecím zařízením, plynovod se
rozřízne v místě propoje a dopojí se nově zhotovený plynovod.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Po ukončení prací a odstranění škrtícího zařízení nutno stlačenou část opravit pomocí
rovnacích objímek k vyrovnání ovality.
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Tato podmínka se týká realizace stavby.
Výkopy pro propoje musí mít min. rozměry 2,5 x 1,5m s hloubkou 0,3m pod dno potrubí.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Výkopy v místě instalace stláčecího zařízení musí mít min. rozměry 1,5x1,5m s hloubkou 0,3m
pod dno potrubí.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Výše uvedený materiál potřebný k propoji zajistí zhotovitel stavby nebo investor.
Upozornění.
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto
podmínky:
Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD")
a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky
provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy
naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ technicke-dokumenty/. Jedno vyhotovení PD zůstává
pro potřeby PDS.
Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit
zahájení
stavby
provedením
registrace
stavby
na
adrese
https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby
z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech
dokladech souvisejících se stavbou.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu
dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků.
Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice
provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická
směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice
bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace
staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně
budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické
podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů
je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS
s vpuštěním plynu.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
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V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor
(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, již
v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné
autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
V rámci stavby se jedná o přeložky stávajících plynovodů.
Upozornění: Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost
stavebníka za vzniklé škody. Upozornění na nedodržení podmínek.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: viz
stanovisko GridServices, s. r. o. k přeložce SO 520 ze dne 06.09.2017 zn. 5001580528.
GridServices, s. r .o. - stanovisko k ochraně VTL plynovodu ze dne 07.09.2017 zn. 5001581196:
Úprava a zabezpečení VTL plynovodu v místě křížení s budoucí komunikací bude provedeno
následujícím způsobem:
Tyto podmínky se týkají realizace stavby a jsou podmínkami do ÚR.
Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu
a údržby sítí GridServices, s. r. o., RO Morava 1 - kontakty na www.gridservices.cz).
Na potrubí vykopat sondu (sondy) v místě budoucího křížení (výkopové práce provádět
zásadně ručně) pro přesné určení hloubky uložení potrubí.
VTL plynovod se v potřebné délce šířce a hloubce obnaží.
Odstraní se stávající asfaltová izolace - do vzdálenosti minimálně 1 m od paty budoucí
komunikace nebo odvodňovacího příkopu - pokud bude podél komunikace vybudován.
Potrubí se očistí otrýskáním.
Po odstranění stávající asfaltové izolace z potrubí budou přizváni zaměstnanci provozu
a údržby GridServices, s.r.o., RO Morava 1, kteří na základě objednávky na potrubí provedou
potřebnou diagnostiku (kontakty na www.gridservices.cz).
Následně se celý úsek plynovodu nově zaizoluje plastovou izolační páskou (např. SERVIWRAP)
s 50% a ovine cementovou páskou ERGELIT BAND.
Nad VTL plynovod bude v celé délce uložena výstražná folie žluté barvy (viz TPG 702 04).
V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.
Úsek VTL plynovodu, na kterém byly práce prováděny, bude před záhozem výkopu geodeticky
zaměřen (technická zpráva geodeta a výpis souřadnic v tištěné podobě, situace A4 + vše na
nosiči CD).
Nad upravovaný VTL plynovod budou uloženy silniční železobetonové panely v celé šíři
komunikace - panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m
(a více) nad plynovod - geodeticky zaměřit.
Na obě strany nově budované komunikace budou na trasu vedení VTL plynovodu osazeny
orientační sloupky- geodeticky zaměřit.
Geodetické zaměření stavby bude zpracováno v souladu s předpisem GRID_MP_G11_12_02.
Geodetické zaměření a ostatní požadované doklady dle podmínek GridServices, s. r. o., budou
předány zástupci provozovatele plynovodu při přejímacím řízení stavby.
Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět firma s certifikací dleTPG 923
01-1,2, s registrací a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků
GridServices, s. r. o. a registrací v GridServices, s. r. o.
Dodavatel prací zaregistruje stavbu (úpravu VTL plynovodu) v GridServices, s. r. o. (kontaktní
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osoba - Renata Pilná, tel: 532 227 056, e-mail: renata.pilná@innogy.com.
Všeobecné podmínky (so 511 - 514 a so 515 - dočasná polní cesta po dobu výstavby
komunikace):
Tyto podmínky se týkají realizace stavby a jsou podmínkami do ÚR.
Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu
a údržby sítí GridServices, s. r. o., RO Morava 1 - kontakty na www.gridservices.cz).
Na potrubí vykopat sondu (sondy) v místech dotčení se stavbou (výkopové práce provádět
zásadně ručně) pro přesné určení hloubky uložení potrubí.
Ochrana plynárenských zařízení bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace.
V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.
Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět firma s certifikací dleTPG 923
01-1,2, s registrací a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků
GridServices, s. r. o. a registrací v GridServices, s. r. o.
Dodavatel prací zaregistruje stavbu (úpravu VTL plynovodu) v GridServices, s. r. o. (kontaktní
osoba - Renata Pilná, tel: 532 227 056, e-mail: renata.pilna@innogy.com.
Veškeré práce spojené s úpravami na VTL plynovodech budou provedeny na náklady investora
stavby komunikace-vyvolaná investice.
Upozornění: V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s. r. o . je třeba dále
projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy
plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
Upozornění na nutnost majetkoprávního projednání.
GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 510 ze dne 07.09.2017 zn. 5001580072:
Respektovat technickou připomínku GasNet, s. r. o. - trubní materiál, použitý na oblouky (viz
stanovisko p. Vladimír Svoboda).
Požadavky na investora a zhotovitele stavby:
Realizační projektová dokumentace stavby přeložky plynárenského zařízení a stavba
komunikace bude řešena v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN
EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
Projektová dokumentace bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo
360/92 Sb. - oprávnění k projektování VTL plynárenských zařízení.
V rámci stavby bude nadále postupováno v souladu s "Metodickým postupem, upravujícím
proces přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení v souvislosti se
stavbami ŘSD", uzavřeným mezi GasNet, s. r. o. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Proces svařování, NDT, DT a pevnostní výpočty řešit s inspekčním svářecím dozorem.
V případě problému je nutná konzultace se svařovacím technologem GridServices, s. r. o.
(Mgr. Jan Foltýn, tel.: 532 227 574, mob.: 606 725 976, e-mail: jan.foltyn@innogy.com).
Volbu izolačního systému a jeho zabezpečení (podsyp a obsyp, prostředky mechanické
ochrany), izolování plynovodu na stavbě, izolace armatur v zemi požadujeme provést podle
TPG 920 21.
Jiskrovou zkoušku izolace potrubí požadujeme provést podle TPG 920 24.
Dále požadujeme dodržet ochranná opatření při montáži potrubí dle ČSN 33 2165.
Geodetické zaměření stavby musí být provedeno dle aktuálně platné směrnice ("Zaměření
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plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí"). Před přejímkou
požadujeme předat pracovníkům DPZ (odbor dokumentace plynárenských zařízení) geodetické
zaměření stavby ke kontrole.
U přejímacího řízení stavby budeme požadovat originály (ověřené kopie) všech dokladů,
vydaných příslušným stavebním úřadem.
Dále bude předána dokumentace skutečného provedení stavby.
Při přejímacím řízení budeme požadovat doložit veškerá měření dle ČSN 03 8376 a směrnice
GRID_MP_G08_03_01.
Budované zařízení bude uvedeno do provozu na základě kladného stanoviska příslušného
stavebního úřadu, dodržení podmínek „Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení", která
bude následně uzavřena a předání všech potřebných dokladů.
Pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s. r. o., je dodavatel investor povinen neprodleně informovat zaměstnance Gridservices, s. r. o. - pohotovostní
linka (tel. 1239).
Upozornění.
Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Upozornění.
Stanovisko GasNet, s. r. o. - p. Vladimír Svoboda, technik správy DS-Morava jih - na továrně
zhotovené oblouky za tepla bude použit trubní materiál L 245 NE.
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto
podmínky:
Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD")
a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky
provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy
naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ technické-dokumenty/. Jedno vyhotovení PD zůstává
pro potřeby PDS.
Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit
zahájení
stavby
provedením
registrace
stavby
na
adrese
https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby
z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech
dokladech souvisejících se stavbou.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu
dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků.
Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice
provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická
směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice
bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace
staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s. r. o. Přejímku samostatně
budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické
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podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů
je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS
s vpuštěním plynu.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor
(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, již
v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné
autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
V rámci stavby se jedná o přeložky stávajících plynovodů.
GridServices, s. r. o. - GridServices, s. r. o. - stanovisko k ochraně VTL plynovodu SO 516 ze dne
24.08.2018 zn. 5001780341:
Práce spojené s úpravou na VTL plynovodu budou provedeny na náklady investora stavby
polní cesty - vyvolaná investice.
Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu
a údržby sítí GridServices, s. r. o., RO Morava 1 - kontakty na www.grldservices.cz).
VTL plynovod se v potřebné délce šířce a hloubce obnaží.
Odstraní se stávající asfaltová izolace - do vzdálenosti minimálně 1 m od paty budoucí
komunikace nebo odvodňovacího příkopu - pokud bude podél polní cesty vybudován.
Minimální šířka výkopu -1 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu - potřebný prostor pro
pohyb pracovníků ve výkopu.
Minimální hloubka výkopu 0,5 m pod potrubí plynovodu - pravděpodobně bude nutné stěny
výkopu zabezpečit GridServices, s. r. o. proti sesuvu pažením;
Potrubí se očistí otrýskáním.
Po odstranění stávající asfaltové izolace z potrubí budou přizváni zaměstnanci provozu
a údržby GridServices, s. r. o., RO Morava 1, kteří na základě objednávky na potrubí provedou
potřebnou diagnostiku (kontakty na www.gridservices.cz).
Následně se celý úsek plynovodu nově zaizoluje plastovou izolační páskou (např. SERVIWRAP)
s 50% a ovine cementovou páskou ERGELIT BAND.
Nad VTL plynovod bude v celé délce uložena výstražná folie žluté barvy (viz TPG 702 04).
Nad upravovaný VTL plynovod budou uloženy silniční železobetonové panely v celé šíři
komunikace - panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m
(a více) nad plynovod - geodeticky zaměřit.
Na obě strany nově budované polní cesty budou na trasu vedení VTL plynovodu osazeny
orientační sloupky - geodeticky zaměřit.
Úsek VTL plynovodu, na kterém byly práce prováděny, bude před záhozem výkopu geodeticky
zaměřen.
Geodetické zaměření stavby bude zpracováno v souladu s předpisem GRID_MP_G11_12_02.
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V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.
Geodetické zaměření a ostatní požadované doklady dle podmínek GridServices, s. r. o., budou
předány zástupci provozovatele plynovodu při přejímacím řízení stavby.
Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět firma s certifikací dleTPG 923
01-1,2, s registrací a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků
GridServices, s. r. o. a registrací v GridServices, s. r. o.
Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Informace.
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto
podmínky:
Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD")
a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky
provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy
naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ technické-dokumenty/.
Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit
zahájení
stavby
provedením
registrace
stavby
na
adrese
https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby
z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech
dokladech souvisejících se stavbou.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu
dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků.
Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice
provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická
směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice
bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace
staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s. r. o. Přejímku samostatně
budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické
podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů
je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS
s vpuštěním plynu.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor
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(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, již
v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné
autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
V rámci stavby se jedná o přeložky stávajících plynovodů.
Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených
stavbou.
GridServices, s. r. o. - GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 517 ze dne 31.08.2018 zn.
5001779226:
Stanovisko GridServices, s. r. o. - OSS PPZ - Morava - jih, p. Petr Závodný:
Další stupeň projektové dokumentace bude GridServices, s. r. o. předložen k odsouhlasení.
Potrubí, vyřazené z provozu, bude v celé délce vytaženo ze země.
Před zahájením prací Vám na základě objednání naše stávající zařízení vytyčíme - zaměstnanci
GridServices, s. r. o. - RO Morava 1, kontakty na vww.gridservices.cz.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Požadavky na investora a zhotovitele stavby
Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN
1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Stavbu plynárenských zařízení musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle
TPG 923 01 -1,2 a odbornou způsobilostí dle požadavků provozovatele plynárenského zařízení
a registrací v GridServices, s. r. o.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Proces svařování, NDT, DT a pevnostní výpočty řešit s inspekčním svářecím dozorem.
V případě problému je nutná konzultace se svařovacím technologem GridServices, s. r. o.
(Mgr. Jan Foltýn, tel.: 532 227 574, mob.: 606 725 976, e-mail: jan.foltyn@innogy.com).
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Volbu izolačního systému a jeho zabezpečeni (podsyp a obsyp, prostředky mechanické
ochrany), izolování plynovodu na stavbě, izolace armatur v zemi požadujeme provést podle
TPG 920 21.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Jiskrovou zkoušku izolace potrubí požadujeme provést podle TPG 920 24.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Dále požadujeme dodržet ochranná opatřeni při montáži potrubí dle ČSN 33 2165.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Geodetické zaměření stavby musí být provedeno dle aktuálně platné směrnice GridServices,
s. r. o. "Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí".
Geodetické zaměření bude před přejímacím řízením stavby předloženo v elektronické podobě
GridServices, s. r. o. k odsouhlasení.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Geometrický plán stavby (rozsah věcného břemene k pozemku) bude před odesláním na
katastrální úřad předložen GridServices, s. r. o. k odsouhlasení - zaslat v elektronické podobě.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
U přejímacího řízení stavby budeme požadovat originály (ověřené kopie) všech dokladů,
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vydaných příslušným stavebním úřadem a dle aktuálně platné směrnice GRID_MP_G08_03_04
Realizace staveb PZ.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Budované zařízení bude uvedeno do provozu na základě kladného stanoviska příslušného
stavebního úřadu, při dodržení podmínek „Smlouvy o provedení přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících”.
Pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s. r. o., je dodavatelinvestor povinen neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s. r. o. - pohotovostní
linka (tel. 1239).
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Informace.
Stanovisko gridservices, s. r. o. - Provoz a údržba sítí RO Morava 1, p. František Póla:
Propojovací práce budou provedeny pomocí technologie stopple za plného tlaku. Dále
požadujeme jejich realizaci mimo topnou sezónu.
Stanovisko GasNet, s. r. o. - p. Vladimír Svoboda, technik správy DS-Morava jih:
Bez připomínek.
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto
podmínky:
Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD")
a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky
provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy
naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ technické-dokumenty/.
Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit
zahájení
stavby
provedením
registrace
stavby
na
adrese
https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby
z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech
dokladech souvisejících se stavbou.
Tato podmínka se týká zahájení stavby.
Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu
dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků.
Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice
provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická
směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice
bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace
staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s. r. o. Přejímku samostatně
budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické
podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
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Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů
je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Tato podmínka se týká ukončení stavby.
Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS
s vpuštěním plynu.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor
(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, již
v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné
autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
V rámci stavby se jedná o přeložky stávajících plynovodů.
Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených
stavbou.
GridServices, s. r. o. - stanovisko ze dne 27.03.2019 zn. 5001876691:
Obec Branišovice - vyjádření k PD ze dne 04.09.2017:
Bez připomínek.
ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření (e-mail) ze dne 05.11.2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Telco Pro Services, a. s. - stanovisko ze dne 18.01.2019 zn. 19/0035:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
T-Mobile Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 18.12.2018 zn. E45778/18:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Vodafone Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 03.01.2019 zn. 181220-1418104278:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Dial Telecom, a. s. - vyjádření ze dne 16.12.2018 zn. CR650879:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
SITEL, spol. s r. o. - vyjádření ze dne 16.01.2019 zn. 1111900231:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Telia Carrier Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 16.01.2019 zn. 1311900146:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
OPTILINE a. s. - vyjádření ze dne 16.01.2019 zn. 14117900095
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
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itself s. r. o. - vyjádření ze dne 07.01.2019 čj. 18/005582:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Info Tel, spol. s r. o. - vyjádření o ex. vedení společnosti UPC Česká republika, s. r. o. ze dne
18.12.2018 zn. E019841/18:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
České Radiokomunikace a. s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 09.01.2019 zn.
UPTS/OS/209490/2019:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
ČD - Telematika a. s. - souhrnné stanovisko ze dne 20.12.2018 č.j. 1201820977:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
NET4GAS, s. r. o. - vyjádření ze dne 18.12.2018 zn. 10995/18/OVP/N:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s - vyjádření ze dne 04.01.2019 čj. POZ-2019-000033:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Správa a údržba silnic JMK - vyjádření (e-mail) ze dne 15.06.2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Coprosys a. s. - sdělení (e-mail) ze dne 16.06.2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
UNI Promotion s. r. o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 17.12.2018 zn. 111408957:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Českomoravská distribuce s. r. o. - vyjádření ze dne 15.06.2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
L.D. Energy, s. r. o. - vyjádření k ex. sítí ze dne 18.12.2018:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Renergie s. r. o. - sdělení ze dne 31.12.2018:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Město Pohořelice - stanovisko ze dne 28.06.2016 čj. MUPO-15784/2016/KT/PAV:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Městys Olbramovice - vyjádření ze dne 21.07.2016 zn. 354/2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
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Obec Suchohrdly u Miroslavi - vyjádření k ex. sítí ze dne 18.07.2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Obec Šumice - stanovisko ze dne 27.07.2016 zn. SUM/0197/2016:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Obec Našiměřice - vyjádření ze dne 12.11.2018:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů - sdělení
k existenci sítí ze dne 13.12.2018 zn. 87759/2018-1150-OÚZ-BR:
Bez připomínek - nejsou dotčeni.
Česká geologická služba SOG, Praha –vyjádření ze dne 28.05.2019, zn. ČGS-441/19/356 SOG441/357/2019:
Do k. ú. Našiměřice, k. ú. Branišovice a k. ú. Trnové Pole zasahuje území prognózního zdroje
cihlářské suroviny Branišovice (č. 9110800). Dále se na k. ú. Trnové Pole nachází území
prognózního zdroje cihlářské suroviny Troskotovice-Jiřice (č. 9110700) a na k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou je lokalizováno území prognózního zdroje štěrkopísků Nová Ves u Pohořelic
(č. 9112500). Nutno rovněž upozornit na průzkumné území na ropu a zemní plyn Svahy
českého masívu (č. 040008), které se nachází na k. ú. Šumice a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
v těsné blízkosti plánované stavby. Z hlediska nestability svahů je třeba připomenout sesuv
o velikosti 10x90 m lokalizovaný a registrovaný (č. 8614) v roce 2009 v severní části intravilánu
obce Trnové Pole.
Upozornění
Archeologický ústav AV ČR Brno – vyjádření ze dne 13.05.2019, zn. ARÚB/2017/19 DS:
Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd CR, Brno, v. v. i.,
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu
na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby
a Archeologickým ústavem A V CR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum,
je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu
státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly
poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
Obvodní báňský úřad, Brno – stanovisko ze dne 15.05.2019, čj. SBD 16460/2019/OBÚ-01/1:
Bez připomínek
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Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 05.03.2019, zn. SPU015872/2019/123/ra:
Žadatel uzavře s SPÚ před vlastní realizací stavby smlouvu o právu provést stavbu a po
ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěných pozemků.
Tato podmínka se týká realizace stavby.
Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře
navrhovatel s SPÚ smlouvu o provedení stavebního záměru - dočasný zábor a trvalý zábor.
V případě dočasného záboru uvede navrhovatel pozemky na vlastní náklady do původního
stavu.
V případě trvalého záboru navrhovatel obratem požádá o převod zastavěných částí pozemků.
Tyto podmínky se týkají realizace stavby.
Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 15.05.2019, zn. SPU 198064/2019/27/Šlo:
Vzhledem k vyjádření SPÚ k záměru stavby ze dne 05.03.2019, kde je konstatováno, že
předmětný pozemek je zahrnut do soudem nařízeného předběžného opatření, SPÚ Pobočka
Znojmo nesouhlasí se zahájením územního řízení pro stavbu na pozemku parc. č. KN 86/1
v k. ú. Branišovice.
S nesouhlasem bude vypořádáno v odůvodnění toto územního rozhodnutí.
Josef Bazal, Horní Dunajovice 268, 671 34 Horní Dunajovice, Marcela Bazalová, Horní
Dunajovice 268, 671 34 Horní Dunajovice – vyjádření – nesouhlas ze dne 10.06.2019:
Nesouhlasím se zahájením územního řízení pod č. j. MUPO-19333/2019/SU/SVB a to
z důvodu, že nevím, jaká moje plocha v m² bude dotčena, nabylo se mnou jednáno a nebyl mi
ani předložen projekční návrh, geometrický plán, snímek katastrální mapy.
Vše na mě působí amatérsky a nepřipravené a tolik času nemám, abych za vámi jezdil. Přijďte
za námi a nebo změňte způsob komunikace a udělám vše proto, abychom nebili potížisté.
Stejný názor zastává i má žena Marcela Bazalová.
S nesouhlasem bude vypořádáno v odůvodnění toto územního rozhodnutí.
Čestmír Šenkýř, Znojemská 5522, Pohořelice – vyjádření ze dne 13.06.2019:
Na základě obdrženého oznámení o zahájení územním řízení a nařízení veřejného ústního
jednání ze dne 7.května 2019 využívám vlastnického práva k pozemku na LV 1575 PKN 6078
a nesouhlasím s vydáním územního rozhodnutím .
Jako důvod uvádím nedotknutelnost mého vlastnického práva a nejednání žadatele o výkupní
ceně a výměře dotčeného pozemku.
S nesouhlasem bude vypořádáno v odůvodnění toto územního rozhodnutí.
Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi 147, Ing. Josef Kolář, Lovčovice 15 – vyjádření do
protokolu z ústního jednání ve věci územního řízení:
Žádáme laskavě o zaslání přehledné situace stavby I/53 Branišovice – Pohořelice pro
obeznámení se způsobem obsluhy a užívání polností a půdních celků v našem vlastnictví.
Ing. Bořivoj Hladík, Suchohrdly u Miroslavi 137, Miroslav – vyjádření ze dne 17.06.2019:
Nesouhlasím se záborem orné půdy v mém vlastnictví par. Č. 1898, 1899, 1900, 2896 k. ú.

Čj.: MUPO-45074/2017/SU/SVB

46 z 64

Branišovice. Navrhovaný zábor půdy není v souladu s platným Územním plánem obce
Branišovice.
S nesouhlasem bude vypořádáno v odůvodnění toto územního rozhodnutí.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, AGRA
Olbramovice, Obec Branišovice, Obec Šumice, Obec Našiměřice, Obec Trnové Pole, Státní
pozemkový úřad, CROSS SPEED, s.r.o., Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p., Naděžda
Kropáčková, Jiřina Nováková, Jiří Jaroš, AGRA Olbramovice, a.s., Anna Kvasnicová, Ing. Vítězslav
Striegler, AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Ing. Vladimír Vančura, Česká republika, Karel
Urbánek, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Jihomoravský
kraj, Renata Večeřová, Jiří Kellner, Ing. Jiří Pevný, Miroslav Vaněk, Jaroslav Plíska, Jana Plísková, Jiří
Mišun, Jarmila Vážanová, Lenka Galiová, Pavel Vážan, Josef Vážan, Eva Gavendová, Zdeněk Vážan,
Růžena Vaňková, Zdeněk Malec, Ing. Bořivoj Hladík, Rybníkářství Pohořelice a.s., Julius Csanádi,
Anna Csanádiová, Vodovody a kanalizace Znojemsko, Ing. Ludmil Kolev, Ing. Violeta Kolevová,
Dana Křížová, Vratislav Břínek, Michal Zima, Zdenek Koubek, Statek Pohořelice, spol. s r.o.,
Římskokatolická farnost Pohořelice, Město Pohořelice, Libuše Kopetková, Čestmír Šenkýř, Zdeněk
Šenkýř, Josef Blecha, AGRO - Měřín, a.s., Libuše Valtrová, Kurt Nassau, Elvíra Nassau, Iva Černá,
Petr Procházka, Marie Matyášová, Petr Rouzek, Jiřina Gajdošová, Jan Gajdoš, Milada Vedralová,
Ing. Miroslav Egert, Jiří Pevný, Petr Dohnálek, Miroslav Koňák, Iva Koňáková, František Šváb, Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Dana Křečková, Maximilian Josef Schmailzl, Josef
Suchánek, Magdalena Sabolovičová, Lenka Hošková, Emilie Mácová, Jindřich Vaníček, Marie
Kovářová, Kamil Toufar, Josef Kolář, Ivana Kudrnová, Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, Josef
Machů, Hana Machů, Miroslav Čižmář, Vojtěch Čižmář, Miroslava Čermáková, Jiří Vaňhara,
Bohumil Pijan, Josef Bazal, Marcela Bazalová, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., E.ON
Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Městský úřad
Pohořelice, Kancelář tajemníka, KORDIS JMK, a.s., Komerční banka, a.s., MONETA Money Bank,
a.s., VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Mgr. Stanislav Kounek, Mgr.
František Kounek, Waldviertler Sparkasse Bank AG, Libuše Štorková, Šárka Valentová
Odůvodnění
Dne 02.10.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo územní řízení
usnesením čj. MUPO-1426/2019/SU/SVB ze dne 08.01.2018 přerušeno a žadatel vyzván
k odstranění nedostatků podání v termínu do 30.06.2018. Usnesením stavebního úřadu čj. MUPO20668/2019/SU/SVB ze dne 14.05.2019 byl na žádost stavebníka termín k doložení podkladů
prodloužen do 31.03.2019. Žádost byla doplněna dne 28.03.2019.
Stavební úřad opatřením čj. MUPO-19333/2019/SU/SVB ze dne 07.05.2019 oznámil zahájení
územního řízení všem známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a upozornil je v
souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
připomínek a námitek.
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Stavební úřad současně dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a to nejpozději do 5 dnů od ústního jednání. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem
před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení stavební úřad doručoval účastníkům řízení oznámení
veřejnou vyhláškou.
Dalším opomenutým účastníkům řízení bylo zahájení územního řízení oznámeno opatřením čj.
MUPO-23187/2019/SU/SVB ze dne 30.05.2019 a čj. MUPO- 23571/2019/SU/SVB ze dne
03.06.2019
Stavební úřad k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 13.06.2019,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení
a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým
počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle
§ 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85
odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1
správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona.
V oznámení o zahájení řízení stavební úřad poučil účastníky řízení, že územní rozhodnutí se
doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou (§ 2 odst. 5 zákona
č. 416/2009 Sb., v platném znění, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací).
U ústního projednání zástupce stavebního úřadu obeznámil přítomné účastníky s účelem jednání,
pak předal slovo projektantovi stavby, který přítomné seznámili se stavbou, jejím umístěním
a účelem návrhu. Pak odpovídal na konkrétní dotazy účastníků řízení.
Zástupce stavebního úřadu vyzval přítomné k podání vyjádření na samostatných listech, které tvoří
přílohu protokolu z ústního jednání.
Přítomni, kteří neměli připomínky, ještě před dokončením protokolu a ukončením jednání
odcházeli.
Další účastníci řízení písemné vyjádření nepodali. Jako důvod uvedli, že se stavbou nesouhlasí a
žádné písemné vyjádření nebudou dávat ani podepisovat a nekontrolovatelně z ústního jednání
před ukončením a podepsáním protokolu odcházeli.
Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
a) žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: město Pohořelice, Obec
Branišovice, obec Našiměřice, obec Trnové Pole, obec Šumice
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podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: AGRA
Olbramovice, Obec Branišovice, Obec Šumice, Obec Našiměřice, Obec Trnové Pole, Státní
pozemkový úřad, CROSS SPEED, s.r.o., Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p., Naděžda
Kropáčková, Jiřina Nováková, Jiří Jaroš, AGRA Olbramovice, a.s., Anna Kvasnicová, Ing. Vítězslav
Striegler, AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Ing. Vladimír Vančura, Česká republika, Karel
Urbánek, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Jihomoravský
kraj, Renata Večeřová, Jiří Kellner, Ing. Jiří Pevný, Miroslav Vaněk, Jaroslav Plíska, Jana Plísková, Jiří
Mišun, Jarmila Vážanová, Lenka Galiová, Pavel Vážan, Josef Vážan, Eva Gavendová, Zdeněk Vážan,
Růžena Vaňková, Zdeněk Malec, Ing. Bořivoj Hladík, Rybníkářství Pohořelice a.s., Julius Csanádi,
Anna Csanádiová, Vodovody a kanalizace Znojemsko, Ing. Ludmil Kolev, Ing. Violeta Kolevová,
Dana Křížová, Vratislav Břínek, Michal Zima, Zdenek Koubek, Statek Pohořelice, spol. s r.o.,
Římskokatolická farnost Pohořelice, Město Pohořelice, Libuše Kopetková, Čestmír Šenkýř, Zdeněk
Šenkýř, Josef Blecha, AGRO - Měřín, a.s., Libuše Valtrová, Kurt Nassau, Elvíra Nassau, Iva Černá,
Petr Procházka, Marie Matyášová, Petr Rouzek, Jiřina Gajdošová, Jan Gajdoš, Milada Vedralová,
Ing. Miroslav Egert, Jiří Pevný, Petr Dohnálek, Miroslav Koňák, Iva Koňáková, František Šváb, Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Dana Křečková, Maximilian Josef Schmailzl, Josef
Suchánek, Magdalena Sabolovičová, Lenka Hošková, Emilie Mácová, Jindřich Vaníček, Marie
Kovářová, Kamil Toufar, Josef Kolář, Ivana Kudrnová, Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, Josef
Machů, Hana Machů, Miroslav Čižmář, Vojtěch Čižmář, Miroslava Čermáková, Jiří Vaňhara,
Bohumil Pijan, Josef Bazal, Marcela Bazalová, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON
Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Městský úřad
Pohořelice, Kancelář tajemníka, KORDIS JMK, a.s., Komerční banka, a.s., MONETA Money Bank,
a.s., VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Mgr. Stanislav Kounek, Mgr.
František Kounek, Waldviertler Sparkasse Bank AG, Libuše Štorková, Šárka Valentová
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní
označením parc. č. pozemku:
k. ú. Branišovice:
parc. č. 299, 1040, 1094, 1095, 1096, 1142, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1364, 1365, 1367, 1370, 1371, 1372, 1373, 1441, 1442, 1443,
1454, 1457, 1488, 1489, 1490, 1534, 1535, 1536, 1547, 1603, 1804, 1805, 1806, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1830,
1831, 1865, 1868, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1902, 2928, 3013, 3014, 3046, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2887/5, 2927/10, 2927/9, 2929/1,
2929/12, 2929/13, 2929/14, 2929/15, 2929/16, 2929/17, 2929/18, 2929/19, 2929/2, 2929/20,
2929/25, 2929/26, 2929/27, 2929/28, 2929/29, 2929/3, 2929/30, 2929/31, 2929/32, 2929/33,
2929/34, 2929/35, 2929/36 2929/37, 2929/38, 2929/39, 2929/4, 2929/41, 2929/42, 2929/43,
2929/44, 2929/45, 2929/46, 2929/47, 2929/48, 2929/49, 2931/1, 2931/11, 2931/4, 2931/9,
2933/1, 2933/2, 2934/1, 2934/2, 2934/3, 2934/4, 2934/5, 2934/6,2934/7, 2934/8, 2935/1,
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2935/2, 2936/1, 2936/2, 2937/1, 2937/10, 2937/11, 2937/12, 2937/13, 2937/18, 2937/2,
2937/21, 2937/22, 2937/28, 2937/3, 2937/30, 2937/5, 2937/6, 2937/7, 2937/8, 2937/9, 2940/3,
2940/4, 296/2, 300/2, 300/5, 302/1, 302/2, 303/1, 86/1
k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
parc. č. 7565, 6143,6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155,
6156, 6157, 6158, 6083, 6069, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6070, 6071, 6164, 6165, 6211, 6240,
6072, 6073, 6241, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6082, 6081, 6084, 6085, 6086, 6087, 6142, 6141,
6242, 6088, 6110, 6377, 6243, 6244, 6245, 6371, 6246, 6251, 6372, 6252, 6373, 6374
k. ú. Šumice
parc. č. 3171, 3345, 3355, 3349, 3354, 3370, 3353, 3352, 3351, 3350, 3346, 3344, 3334
k. ú. Trnové Pole
parc. č. 2031, 2003, 2004, 2051, 2005, 2052, 2030, 2053, 2009, 2008, 2054, 2055, 2056, 2057,
2022, 2122, 2127, 2029, 2023, 2128, 2024, 2129, 2025, 2026, 2130, 2027, 2131, 2028, 2135, 2136,
2138, 2140, 2134, 2141, 2137, 2139, 2158
k. ú. Našiměřice
3166, 3176, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184
Z důvodu, že obec Našiměřice nemá vydaný územní plán, pro obec Našiměřice bylo ústní jednání
veřejné.
Žadatel doložil tyto vyjádření a stanoviska:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor ŽP - koordinované stanovisko ze dne 28.01.2019
čj. JMK 13 837/2018
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP - vyjádření ze dne 19.10.2016 čj. JMK 134 046/2016
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP - vyjádření ze dne 04.06.2014 čj. JMK 54 497/2014:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu - závazné
stanovisko ze dne 18.03.2019 čj. JMK 41670/2019
- Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - koordinované závazné stanovisko ze dne 05.03.2019
čj. MUPO-54744/2018/ZP/LAJ
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - vyjádření ze dne 23.11.2018 čj. MUMK
20235/2018:
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady
ze dne 24.01.2019 čj. MUMK 1745/2019
- Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 13.12.2016 čj. MUPO31338/2016/ZP/GAI
- Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 18.07.2017 čj. MUPO24883/2017/ZP/GAI
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 28.11.2016 čj. MUMK
/2016
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 01.12.2016 čj. MUMK
22955/2016:
- Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - vyjádření dle § 18 vodního zákona ze dne 12.03.2019 čj.
MUPO-10356/2019/ZP/TRR
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - vyjádření ze dne 12.12.2016 čj. MUMK 23521/2016
- Povodí Moravy, s. p. - stanovisko ze dne 17.1.2019 zn. PM-3426/2019/5203/Fi
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- Lesy ČR, Správa toků - Oblast povodí Dyje - vyjádření ze dne 15.11.2018 čj. LCR952/004996/2018
- Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských děl - vyjádření ze dne 16.03.2018 zn. SPU
469306/2017
- Moravský rybářský svaz, z. s. - stanovisko ze dne 20.07.2016 zn. 201/2016
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII - souhlas k trvalému
a dočasnému odnětí ze ZPF ze dne 04.01.2019 čj. MZP/2018/560/2131
- Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice - stanovisko ze dne 22.11.2018 čj. LCR004/006538/2018
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 27.09.2017 čj. MUMK
17829/2017
- Městský úřad Pohořelice, Odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 11.12.2018 čj. MUPO62448/2018/ZP/PRV
- Ministerstvo ŽP, OVSS VII Brno - vyjádření ze dne 30.06.2016 čj. 1509/560/16, 45569/ENV/16
- Česká geologická služba, Správa oblastních geologů - stanovisko ze dne 20.07.2016 zn. ČGS441/16/1063*SOG-441/466/2016
- Obvodní báňský úřad pro území krajů JMK a ZLK - stanovisko ze dne 20.07.2016 čj. SBS
21338/2016/OBÚ-01/1
- Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel - souhlas ze dne 14.07.2016 čj. MZDR
44799/2016-2/OZD-ČIL-Pr
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 11.12.2018
čj. KHSJM 61603/2018/ZN/HOK
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko ze dne 18.11.2018 zn. 115180105
- Národní památkový ústav - vyjádření ze dne 13.07.2016 čj. NPÚ-371/52131/2016
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. - vyjádření ze dne 01.11.2016 zn.
ARUB/3578/16
- Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu - závazné stanovisko ze dne
25.02.2019 zn. 193/2019-910-IPK/2
- Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu - závazné stanovisko ze dne
25.08.2016 zn. 467/2016-910-IPK/4
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy - závazné stanovisko ze dne
01.08.2016 čj. JMK 117652/2016
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy - vyjádření ze dne 27.09.2016
čj. JMK 145020/2016
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - detašované pracoviště Znojmo - vyjádření
dle § 40 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb. ze dne 19.03.2019 čj. JMK 43573/2019
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - závazné stanovisko ze dne 25.03.2019
čj. JMK 46133/2019
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy - vyjádření ze dne 31.01.2017 čj. 1913/2017
- Městský úřad Pohořelice, Odbor dopravy - vyjádření k projektu ze dne 04.06.2014 čj. MUPO
11704/2017
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno - vyjádření ze dne 02.07.2014 zn. 001845/11300/2014
- Ředitelství silnic a dálnic ČR - vyjádření k DUR ze dne 06.02.2019 zn. 000177/11300/2019
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. - stanovisko ze dne 29.11.2018 zn.
21233/2018
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. - stanovisko ze dne 04.01.2019 zn.
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21252/2018
- Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, DI Znojmo - závazné stanovisko ze dne
11.07.2016 čj. KRPB 164251/ČJ-2016-061306
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - aktualizace
stanoviska ze dne 09.01.2019 čj. KRPB-265294-1/ČJ-2018-0600DP-SED
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - závazné
stanovisko ze dne 03.07.2014 č.j. KRPB-118018-1/ČJ-2014-0600DP-SED
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - stanovisko ze
dne 08.08.2016, čj. KRPB-164695-1/ČJ-2016-0600DP-TICH
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie - dodatek
stanoviska ze dne 18.03.2019 čj. KRPB-265294-4/ČJ-2018-0600DP-SED
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. - vyjádření ze dne 01.07.2016 zn. 11818/2016-SŽDC-OŘ
BNO-OPS-90/16
- Úřad pro civilní letectví - stanovisko ze dne 03.01.2019 čj. 014891-18-701
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů –
souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.01.2019 sp. zn. 8873/2019-1150-OÚZ-BR
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 07.12.2018
ev. č HSBM-71-224-53/1-OPST-2018
- Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a ÚP - vyjádření ze dne 19.12.2018 čj. MUMK
23473/2018
- KÚ JmK Brno – závěr zjišťovacího řízení čj. JMK 145885/2009 ze dne 03.12.2009:
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 11.12.2018
čj. KHSJM 61603/2018/ZN/HOK:
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - závazné stanovisko ze dne 18.11.2009
čj. 9434/2009/ZN/HOK:
- Česká inspekce ŽP Brno – vyjádření čj. ČIŽP/47/IPP/0919840 002/09/BLV ze dne 23.11.2009
- Městský úřad Moravský Krumlov, OŽP – vyjádření čj. MUMK 24115/2009:
- Městský úřad Pohořelice, OŽP – vyjádření čj. MUPOD21268/2009 ze dne 27.11.2009
- Město Pohořelice - stanovisko ze dne 14.11.2018 čj. MUPO-58209/2018/KT/BAR
- Obec Šumice - vyjádření ze dne 27.11.2018 zn. SUM-388/2018
- Obec Našiměřice - vyjádření ze dne 12.11.2018
- Obec Branišovice - stanovisko ze dne 19.12.2018 čj. OUBR-0801/2018
- KORDIS JMK, a. s. - vyjádření ze dne 13.07.2016
- Státní pozemkový úřad - vyjádření ze dne 17.01.2017 zn. SPU 519026/2016
- Klub českých turistů - vyjádření ze dne 12.07.2016 čj. 198/16/Ma
- CETIN - vyjádření o ex. sítí ze dne 03.01.2019 čj. 814598/18
- E.ON Distribuce, a. s. - vyjádření o ex. zařízení ze dne 08.01.2019 zn. M40715-16295526
- E. ON Distribuce, a. s. - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení ze dne
31.01.2019 zn. M18514-16298015
- Vodárenská akciová společnost, a.s. - prodloužení platnosti stanoviska ze dne 07.01.2019
- GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 520 ze dne 06.09.2017 zn. 5001580528
- GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 521 ze dne 06.09.2017 zn. 5001580539
- GridServices, s. r .o. - stanovisko k ochraně VTL plynovodu ze dne 07.09.2017 zn. 5001581196
- GridServices, s . r. o. - stanovisko k přeložce SO 510 ze dne 07.09.2017 zn. 5001580072
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- GridServices, s. r. o. - GridServices, s. r. o. - stanovisko k ochraně VTL plynovodu SO 516 ze dne
24.08.2018 zn. 5001780341
- GridServices, s. r. o. - GridServices, s. r. o. - stanovisko k přeložce SO 517 ze dne 31.08.2018 zn.
5001779226
- ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření (e-mail) ze dne 05.11.2016
- Telco Pro Services, a. s. - stanovisko ze dne 18.01.2019 zn. 19/0035
- T-Mobile Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 18.12.2018 zn. E45778/18
- Vodafone Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 03.01.2019 zn. 181220-1418104278
- Dial Telecom, a. s. - vyjádření ze dne 16.12.2018 zn. CR650879
- SITEL, spol. s r. o. - vyjádření ze dne 16.01.2019 zn. 1111900231
- Telia Carrier Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 16.01.2019 zn. 1311900146
- OPTILINE a. s. - vyjádření ze dne 16.01.2019 zn. 14117900095
- itself s. r. o. - vyjádření ze dne 07.01.2019 č.j. 18/005582
- Info Tel, spol. s r. o. - vyjádření o ex. vedení společnosti UPC Česká republika, s. r. o. ze dne
18.12.2018 zn. E019841/18
- České Radiokomunikace a. s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 09.01.2019 zn.
UPTS/OS/209490/2019
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s - vyjádření ze dne 04.01.2019 čj. POZ-2019-000033
- Správa a údržba silnic JMK - vyjádření (e-mail) ze dne 15.06.2016
- Coprosys a. s. - sdělení (e-mail) ze dne 16.06.2016
- UNI Promotion s. r. o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 17.12.2018 zn. 111408957
- Českomoravská distribuce s. r. o. - vyjádření ze dne 15.06.2016
- L.D. Energy, s. r. o. - vyjádření k ex. sítí ze dne 18.12.2018
- Renergie s. r. o. - sdělení ze dne 31.12.2018
- Město Pohořelice - stanovisko ze dne 28.06.2016 čj. MUPO-15784/2016/KT/PAV
- Městys Olbramovice - vyjádření ze dne 21.07.2016 zn. 354/2016
- Obec Suchohrdly u Miroslavi - vyjádření k ex. sítí ze dne 18.07.2016
- Obec Šumice - stanovisko ze dne 27.7.2016 zn. SUM/0197/2016
- Obec Našiměřice - vyjádření ze dne 12.11.2018
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – sdělení
k existenci sítí ze dne 13.12.2018 zn. 87759/2018-1150-OÚZ-BR
- Česká geologická služba SOG, Praha –vyjádření ze dne 28.05.2019, zn. ČGS-441/19/356 SOG—
441/357/2019
- Archeologický ústav AV ČR Brno – vyjádření ze dne 13.05.2019, zn. ARÚB/2017/19 DS
- Obvodní báňský úřad, Brno – stanovisko ze dne 15.05.2019, čj. SBD 16460/2019/OBÚ-01/1
- Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 05.03.2019, zn. SPU015872/2019/123/ra
Podmínky z výše uvedených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že stavba objektů:
410 Přeložka vedení VN 22 kV v km 30,208 50,
430 Přeložka NN v km 31,442 90,
431 Přeložka VO u autobusových zastávek Branišovice,
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460 Přeložka nadzemního vedení v km 31,522,
510 Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 30,325 60 sil. I/53,
517 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,437 větve TI SO 110,
521 Přeložka STL plynovodu DN 63 v km 31,544 70 sil. I/53,
nepodléhá stavebnímu povolení ani souhlasu, stanovil stavební úřad v rozhodnutí i podmínky pro
provádění stavby.
Dále žadatel doložil níže uvedena rozhodnutí:
- KÚ JmK, odbor ŽP – Rozhodnutí ze dne 27.03.2017, čj. JMK 47417/2017
- KÚ JmK, odbor ŽP – Rozhodnutí ze dne 27.01.2017, čj. JMK 7469/2017
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy - rozhodnutí - povolení úpravy připojení
ze dne 11.03.2019 čj. MUMK 2560/2019
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení
a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
Dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována v souladu s Technickou studií „Silnice 1/53
Lechovice - Pohořelice, PK OSSENDORF s. r. o. a s územně plánovací dokumentací obcí Trnové
Pole, Našiměřice, Branišovice, Šumice, Pohořelice.
Stavba „Silnice 1/53 Lechovice - Miroslav" je součástí 3 staveb v úseku silnice 1/53 Lechovice Pohořelice :
1. stavba „Silnice 1/53, Lechovice – Miroslav (hlavní projektant VPÚ
DECO Praha, a.s., projekt zpracoval Dopravoprojekt Brno a.s)
2. stavba „Silnice 1/53, Miroslav - Branišovice" (hlavní projektant PK
OSSENDORF Brno, s.r.o.)
3. stavba „Silnice 1/53, Branišovice - Pohořelice" (hlavní projektant
Dopravoprojekt Brno a.s.)
V územním plánu sídelního útvaru Pohořelice není posuzovaný záměr vymezen.
V souladu s § 54 odst. 6 stavebního zákona do doby uvedení územního plánu do souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR JMK) nelze podle částí územního plánu,
které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem rozhodovat. V tomto
případě se posuzuje soulad předloženého záměru se ZÚR JMK a PÚR ČR.
Část posuzovaného záměru (část polní cesty SO 152 vedoucí od křižovatky silnice 1/53 se silnicí
11/416 až k navázání na stávající polní cestu vedoucí ze silnice 11/416 k Pohořelickému rybníku)
se nachází mimo koridor DS21 vymezený v ZÚR JMK. Dle ÚPNSÚ Pohořelice se dotčená část
záměru nachází mimo zastavěné území, ve stabilizované ploše DK - plochy dopravní (doprovodná
zeleň) a ploše. NO - orná půda. Dle čl. 6.11. ÚPNSÚ Pohořelice je v celém nezastavěném území,
na všech funkčních plochách, přípustná výstavba liniových staveb technického vybavení a malých
staveb technického vybavení a podmínečně přípustná výstavba silnic a ostatních komunikací.
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Předložený záměr respektuje základní koncepci rozvoje území, a proto nebyl shledán rozpor
s ÚPNSÚ Pohořelice.
V územním plánu obce Branišovice se posuzovaný záměr nachází v převážné části
v nezastavěném území v plochách silniční dopravy DS - plochy silniční dopravy určené pro
homogenizaci silnice 1/53 Znojmo - Pohořelice.
V plochách silniční dopravy DS jsou uvedeny jako hlavní využití pozemky silnic I., II. a III. třídy
a místních komunikací I. a II. třídy. Přípustné jsou stanoviště hromadné přepravy osob (např.
zastávky IDS), veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura.
Záměr je současně veřejně prospěšnou stavbou, označenou DT1.
Část posuzovaného záměru (přeložka polní cesty SO 151 v km 29,600 - 31.100) se nachází dle ÚP
Branišovice v nezastavěném území ve stabilizované ploše ZO-orná půda, ve stávající ploše pro
účelové komunikace (hlavní polní a lesní cesty), v ploše veřejného prostranství UP a v ploše
přírodní NP.
V plochách ZO jsou uvedeny jako přípustné využití pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V plochách UP jsou
uvedeny jako hlavní využití místní a účelové komunikace, veřejná prostranství. V plochách NP
územní plán polní cesty výslovně nevylučuje.
Předložený záměr respektuje základní koncepci rozvoje území, a proto nebyl shledán rozpor s ÚP
Branišovice.
V územním plánu Šumíce se posuzovaný záměr nachází v nezastavěném území v plochách
dopravní infrastruktury Dk - pozemní komunikace. V ÚP je navržena homogenizace silnice 1/53,
která na území řešené obce bude spočívat v rozšíření jejího tělesa a úpravou výškového vedení.
Pro účely homogenizace je navržena plocha dopravní Dl.
V plochách dopravní infrastruktury Dk - pozemní komunikace jsou jako hlavní využití stanovenypozemní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství, přípustné jsou parkoviště osobních
automobilů, zastávky autobusů (i nezakreslené) a veškeré podzemní sítě a objekty technické
infrastruktury (i nezakreslené). Podmíněně je přípustná zeleň - podřízena hlavnímu využiti;
nadzemní objekty a sítě technické infrastruktury - v nezbytném rozsahu.
Záměr je současně veřejně prospěšnou stavbou, označenou Dl.
Pro koncepci dopravy na silnicích platí v ÚP zásada, že při úpravách dopravně - technických
parametrů komunikací jsou přípustné zásahy mimo silniční pozemky.
Předložený záměr respektuje základní koncepci rozvoje území.
V územním plánu Trnové Pole se posuzovaný záměr nachází v nezastavěném území v plochách
dopravní infrastruktury Dk - pozemní komunikace. V ÚP je navržena homogenizace silnice 1/53,
která na území řešené obce bude spočívat v rozšíření jejího tělesa a úpravou výškového vedení.
Pro účely homogenizace jsou navrženy plochy dopravní Dl a D2.
V plochách dopravní infrastruktury Dk - pozemní komunikace jsou jako hlavní využití stanovenypozemní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství. Podzemní sítě a objekty technické
infrastruktury. Podmíněně je přípustná zeleň - podřízena hlavnímu využití; nadzemní objekty
a sítě technické infrastruktury - v nezbytném rozsahu.
Záměr je současně veřejně prospěšnou stavbou.
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Pro koncepci dopravy na silnicích platí v ÚP zásada, že při úpravách dopravně - technických
parametrů komunikací jsou přípustné zásahy mimo silniční pozemky.
Část posuzovaného záměru (přeložka polní cesty SO 150 v km 28,655) se nachází dle ÚP Trnové
Pole v nezastavěném území ve stabilizované ploše Zo - orná půda. V této ploše jsou přípustné
účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví a myslivosti.
Předložený záměr respektuje základní koncepci rozvoje území, a proto nebyl shledán rozpor s ÚP
Trnové Pole.
Obec Našiměřice nemá vydaný územní plán nelze tedy soulad s územním plánem posoudit.
Předložený záměr není v rozporu s uvedenými územními plány. Územními plány stanovené
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití připouští v daném území umístění
dopravních staveb a s ní související technické infrastruktury
V rámci zahájeného územního řízení obdržel stavební úřad písemné vyjádření účastníků řízení:
- Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 15.05.2019, zn. SPU 198064/2019/27/Šlo
- Josef Bazal, Horní Dunajovice 268, 671 34 Horní Dunajovice, Marcela Bazalová, Horní Dunajovice
268, 671 34 Horní Dunajovice
- Čestmír Šenkýř, Znojemská 5522, Pohořelice – vyjádření ze dne 13.06.2019
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
-Čestmír Šenkýř, Znojemská 522, Pohořelice – nesouhlas s vydáním územního rozhodnutí, jako
důvod uvádí nedotknutelnost vlastnického práva k pozemku a nejednání žadatele o výkupní ceně
a výměře dotčeného pozemku.
Stavební úřad posuzuje námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem. V tomto případě se jedná o námitku
majetkoprávní, kde v případě veřejně prospěšné stavby, jako je tato, je možné dle § 17 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, podle zákona č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě v platném znění, provést
vyvlastňovací řízení za účelem vyvlastnění pozemku.
V případech záměrů, pro které je možné pozemek nebo stavbu vyvlastnit, není stavební úřad
oprávněn požadovat po žadateli doložení dokladu o právu stavby, ani souhlas vlastníka pozemku
nebo stavby (§ 86 odst. 3 stavebního zákona).
- Ing. Bořivoj Hladík, Suchohrdly u Miroslavi 137, Miroslav – vyjádření ze dne 17.06.2019:
Nesouhlasím se záborem orné půdy v mém vlastnictví par. Č. 1898, 1899, 1900, 2896 k. ú.
Branišovice. Navrhovaný zábor půdy není v souladu s platným Územním plánem obce Branišovice.
Stavební úřad posuzuje námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem. V tomto případě se jedná o námitku
majetkoprávní, kde v případě veřejně prospěšné stavby, jako je tato, je možné dle § 17 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, podle zákona č. 184/2006 Sb.,
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o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě v platném znění, provést
vyvlastňovací řízení za účelem vyvlastnění pozemku.
V případech záměrů, pro které je možné pozemek nebo stavbu vyvlastnit, není stavební úřad
oprávněn požadovat po žadateli doložení dokladu o právu stavby, ani souhlas vlastníka pozemku
nebo stavby (§ 86 odst. 3 stavebního zákona).
Poznámka k číslu parc. - 1898 (původně při tvorbě ÚP Branišovice parc. č. 2891/1), 1899 (původně
při tvorbě ÚP Branišovice parc. č. 2891/3), 1900 (původně při tvorbě ÚP Branišovice parc. č.
2891/2),, 2896 v k. ú. Branišovice, parc. č. 2896 je mimo trasu, není předmětem územního řízení.
- Josef Bazal, Horní Dunajovice 268, 671 34 Horní Dunajovice, Marcela Bazalová, Horní Dunajovice
268, 671 34 Horní Dunajovice - nesouhlas ze dne 09.06.2019 se zahájením územního řízení
z důvodu, že neví jaká plocha v m² bude dotčena, a že nebylo s ním jednáno a nabyl ani předložen
projekční návrh, geometrický plán, snímek z katastrální mapy.
Stavební úřad posuzuje námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem. V tomto případě se jedná o námitku
majetkoprávní, kde v případě veřejně prospěšné stavby, jako je tato, je možné dle § 17 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě v platném znění, provést
vyvlastňovací řízení za účelem vyvlastnění pozemku.
V případech záměrů, pro které je možné pozemek nebo stavbu vyvlastnit, není stavební úřad
oprávněn požadovat po žadateli doložení dokladu o právu stavby, ani souhlas vlastníka pozemku
nebo stavby (§ 86 odst. 3 stavebního zákona).
Účastníci řízení měli možnost nahlížet do spisu a do podkladů pro vydání územního rozhodnutí
v průběhu oznámeného územního řízení a při ústním jednání.
- Státní pozemkový úřad Praha, pobočka Znojmo – nesouhlas ze dne 16.05.2019 se zahájením
územního řízení pro stavbu na pozemku parc. č. KN 86/1 v k. ú Branišovice z důvodu, že
předmětný pozemek je zahrnut do soudem nařízeného předběžného opatření.
Stavební úřad posuzuje námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem. V tomto případě se jedná o námitku
majetkoprávní, kde v případě veřejně prospěšné stavby, jako je tato, je možné dle § 17 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě v platném znění, provést
vyvlastňovací řízení za účelem vyvlastnění pozemku.
V případech záměrů, pro které je možné pozemek nebo stavbu vyvlastnit, není stavební úřad
oprávněn požadovat po žadateli doložení dokladu o právu stavby, ani souhlas vlastníka pozemku
nebo stavby (§ 86 odst. 3 stavebního zákona).
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Dokumentaci pro územní řízení 08/2017 zpracoval Dopravoprojekt Brno a potvrdil autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Müller, ČKAIT 1002386, autorizovaným inženýrem pro
mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Radek Pachl, ČKAIT 1001116, autorizovaný technik pro stavby
vodního hospodářství, Ing. Adam Volák, ČKAIT 1005486, autorizovaný technik pro technologická
zařízení staveb, Ing. Petr Mičunek, ČKAIT 1005919. Případné změny budou předem projednány
a schváleny zdejším stavebním úřadem.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního
orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí. 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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v
průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní
moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu
užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z
povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
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d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době
jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice.
Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Dále bude pro informaci zveřejněno na úřední desce obce Branišovice, obce Šumice, obce Trnové
Pole a obce Našiměřice. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:

Podpis a razítko odpovědné osoby:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních
poplatků v celkové hodnotě 20000,- Kč byl uhrazen dne 03.05.2019.
Příloha pro žadatele:
situační výkres C.2

Rozdělovník:
Účastníci řízení (doporučeně)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, v zast.: Dopravoprojekt
Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, 4xbdrqj
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Obec Branišovice, Branišovice 57, 671 77 Branišovice, DS: OVM, acmayyq
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Obec Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, DS: OVM, nv8b8gd
Obec Našiměřice, Našiměřice 48, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova, DS: OVM, iftayva
Obec Trnové Pole, Trnové Pole 31, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, c38ars7
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
DS: PO, e8jcfsn
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů /v návaznosti na § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění, o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací (veřejnou vyhláškou)
Naděžda Kropáčková, Českobrodská 575, Běchovice, 190 11 Praha 911
Jiřina Nováková, Branišovice 12, 671 77 Branišovice
Jiří Jaroš, Branišovice 73, 671 77 Branišovice
Anna Kvasnicová, Branišovice 69, 671 77 Branišovice
Ing. Vítězslav Striegler, Višňové 253, 671 38 Višňové u Znojma
Ing. Vladimír Vančura, Pálavská 330, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Česká republika, Praha, Praha
Karel Urbánek, Vlasatice 49, 691 30 Vlasatice
Renata Večeřová, Brněnská 281, 671 82 Dobšice
Ing. Jiří Pevný, Želetice 55, 671 34 Horní Dunajovice
Miroslav Vaněk, Branišovice 157, 671 77 Branišovice
Jaroslav Plíska, Branišovice 80, 671 77 Branišovice
Jana Plísková, Branišovice 80, 671 77 Branišovice
Jiří Mišun, Branišovice 145, 671 77 Branišovice
Jarmila Vážanová, Valašská Polanka 187, 756 11 Valašská Polanka
Lenka Galiová, Nová Ves 24, 691 23 Pohořelice
Pavel Vážan, Branišovice 141, 671 77 Branišovice
Josef Vážan, , Slovakia
Eva Gavendová, Branišovice 64, 671 77 Branišovice
Zdeněk Vážan, Olbramovice 225, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Růžena Vaňková, Branišovice 157, 671 77 Branišovice
Zdeněk Malec, Petráveč 4, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Bořivoj Hladík, Suchohrdly u Miroslavi 137, 671 72 Miroslav
Julius Csanádi, Branišovice 144, 671 77 Branišovice
Anna Csanádiová, Branišovice 144, 671 77 Branišovice
Ing. Ludmil Kolev, Mandloňová 386/10, Medlánky, 621 00 Brno 21
Ing. Violeta Kolevová, Hatě 568/19k, Ivanovice, 621 00 Brno 21
Dana Křížová, Komenského 716, 667 01 Židlochovice
Vratislav Břínek, Všetičkova 632/33, Stránice, 602 00 Brno 2
Michal Zima, Branišovice 150, 671 77 Branišovice
Zdenek Koubek, Zahradní 1228, 691 23 Pohořelice
Římskokatolická farnost Pohořelice, nám. Svobody 8, 691 23 Pohořelice
Libuše Kopetková, Nová 321, 691 23 Pohořelice
Čestmír Šenkýř, Znojemská 522, 691 23 Pohořelice
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Zdeněk Šenkýř, Družstevní 424/4, 679 04 Adamov 1
Josef Blecha, Cvrčovice 101, 691 23 Pohořelice
Libuše Valtrová, Znojemská 613, 691 23 Pohořelice
Kurt Nassau, Ponávka 846/10, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Elvíra Nassau, Ponávka 846/10, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Iva Černá, Ostrovní 108, 411 18 Budyně nad Ohří
Petr Procházka, Tyršova 729, 691 23 Pohořelice
Marie Matyášová, Vídeňská 859, 691 23 Pohořelice
Petr Rouzek, Moravské nám. 967, 691 23 Pohořelice
Jiřina Gajdošová, Cvrčovice 61, 691 23 Pohořelice
Jan Gajdoš, Cvrčovice 61, 691 23 Pohořelice
Milada Vedralová, Mlýnská 272, 691 23 Pohořelice
Ing. Miroslav Egert, Cvrčovice 184, 691 23 Pohořelice
Jiří Pevný, Želetice 55, 671 34 Horní Dunajovice
Petr Dohnálek, Brodačská 38, 691 63 Velké Němčice
Miroslav Koňák, Dlouhá 54, 691 23 Pohořelice
Iva Koňáková, Dlouhá 54, 691 23 Pohořelice
František Šváb, Francouzská 6, 602 00 Brno 2
Dana Křečková, Lesonice 18, 672 01 Moravský Krumlov
Josef Suchánek, Trnové Pole 26, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Magdalena Sabolovičová, Fleischnerova 937/21, Bystrc, 635 00 Brno 35
Lenka Hošková, Jiráskova 1648, 684 01 Slavkov u Brna
Emilie Mácová, Dolní Česká 354/17, 669 02 Znojmo 2
Jindřich Vaníček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
Marie Kovářová, Hybešova 281/39a, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Kamil Toufar, Jiřice u Miroslavi 137, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Josef Kolář, Lovčovice 15, 675 31 Jemnice
Ivana Kudrnová, 8.Května 43, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2
Josef Machů, Trnové Pole 3, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Hana Machů, Trnové Pole 3, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Miroslav Čižmář, Werichova 564/9, Přímětice, 669 04 Znojmo 4
Vojtěch Čižmář, Trnové Pole 59, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Miroslava Čermáková, Bořetická 4089/14, Židenice, 628 00 Brno 28
Jiří Vaňhara, Horní Lapač 64, 769 01 Holešov
Bohumil Pijan, Trnové Pole 14, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Josef Bazal, Horní Dunajovice 268, 671 34 Horní Dunajovice
Marcela Bazalová, Horní Dunajovice 268, 671 34 Horní Dunajovice
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
CROSS SPEED, s.r.o., Branišovice 179, 671 77 Branišovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
AGRA Olbramovice, a.s., Olbramovice 130, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Višňové 358, 671 38 Višňové u Znojma
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, odbor majetkový, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Jiří Kellner, Olbramovice 100, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2
Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská 702, 691 23 Pohořelice
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 28
Maximilian Josef Schmailzl, Kašenec 870, 671 72 Miroslav
Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Miroslavi 147, 671 78 Jiřice u Miroslavi
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Účastníci územního řízení /dle § 144 odst. 6 správního řádu/ – (veřejnou vyhláškou)
/vlastníci sousedních pozemků a staveb /v návaznosti na § 87 odst. 3 stavebního zákona,
identifikovaní označením parc. č. pozemků/
k. ú. Branišovice:
parc. č. 299, 1040, 1094, 1095, 1096, 1142, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1364, 1365, 1367, 1370, 1371, 1372, 1373, 1441, 1442, 1443,
1454, 1457, 1488, 1489, 1490, 1534, 1535, 1536, 1547, 1603, 1804, 1805, 1806, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1830,
1831, 1865, 1868, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1902, 2928, 3013, 3014, 3046, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2887/5, 2927/10, 2927/9, 2929/1,
2929/12, 2929/13, 2929/14, 2929/15, 2929/16, 2929/17, 2929/18, 2929/19, 2929/2, 2929/20,
2929/25, 2929/26, 2929/27, 2929/28, 2929/29, 2929/3, 2929/30, 2929/31, 2929/32, 2929/33,
2929/34, 2929/35, 2929/36 2929/37, 2929/38, 2929/39, 2929/4, 2929/41, 2929/42, 2929/43,
2929/44, 2929/45, 2929/46, 2929/47, 2929/48, 2929/49, 2931/1, 2931/11, 2931/4, 2931/9,
2933/1, 2933/2, 2934/1, 2934/2, 2934/3, 2934/4, 2934/5, 2934/6,2934/7, 2934/8, 2935/1,
2935/2, 2936/1, 2936/2, 2937/1, 2937/10, 2937/11, 2937/12, 2937/13, 2937/18, 2937/2,
2937/21, 2937/22, 2937/28, 2937/3, 2937/30, 2937/5, 2937/6, 2937/7, 2937/8, 2937/9, 2940/3,
2940/4, 296/2, 300/2, 300/5, 302/1, 302/2, 303/1, 86/1
k. ú. Pohořelice
parc. č. 7565, 6143,6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155,
6156, 6157, 6158, 6083, 6069, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6070, 6071, 6164, 6165, 6211, 6240,
6072, 6073, 6241, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6082, 6081, 6084, 6085, 6086, 6087, 6142, 6141,
6242, 6088, 6110, 6377, 6243, 6244, 6245, 6371, 6246, 6251, 6372, 6252, 6373, 6374
k. ú. Šumice
parc. č. 3171, 3345, 3355, 3349, 3354, 3370, 3353, 3352, 3351, 3350, 3346, 3344, 3334
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k. ú. Trnové Pole
parc. č. 2031, 2003, 2004, 2051, 2005, 2052, 2030, 2053, 2009, 2008, 2054, 2055, 2056, 2057,
2022, 2122, 2127, 2029, 2023, 2128, 2024, 2129, 2025, 2026, 2130, 2027, 2131, 2028, 2135, 2136,
2138, 2140, 2134, 2141, 2137, 2139, 2158
k. ú. Našiměřice
parc. č. 3166, 3176, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184
Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor ÚPSÚ - památková péče, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole,
602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6,
DS: OVM, hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého náměstí 375/4, Nové Město, 128 00 Praha 28, DS:
OVM, pv8aaxd
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Vršovická 1442/65, Vršovice, 100
00 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS:
OVM, ybiaiuv
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2, DS:
OVM, jydai6g
Městský úřad Moravský Krumlov, OŽP, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov
Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor ŽP, Žerotínovo náměstí 3, Brno, DS: OVM, x2pbqzq
Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor územního plánování, Žerotínovo náměstí 3,, Brno, DS:
OVM, x2pbqzq
Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, Brno, DS: OVM,
x2pbqzq
Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, Brno, DS: OVM,
x2pbqzq
Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14, DS: PO_R, 4jn5apz
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno, DS: OVM,
95zadtp
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 011, DS: 16,
2cy8h6t
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Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: PO_R,
xnjf5zy
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město,
110 00 Praha 1, DS: OVM, n75aau3
Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice, 667 01, DS: PO, e8jcfsn
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, DS: v8gaaz5
Česká geologická služba, správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, DS: siyhmun
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
OÚ Branišovice, Branišovice 57, 671 77 Branišovice, DS: OVM, acmayyq
OÚ Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, DS: OVM, nv8b8gd
OÚ Našiměřice, Našiměřice 48, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova, DS: OVM, iftayva
OÚ Trnové Pole, Trnové Pole 31, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, c38ars7
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