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Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice, IČ: 00283509
_________________________________________________________________________
Zastoupena: VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální
stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
(dále jen stavební zákon) a podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.07.2019
podalo:
město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509 zastoupené na základě plné
moci VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398 a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
schvaluje stavební

záměr

na stavbu:
„Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín“
na pozemcích parc.č. 76/2, 77/1, 165, 499/12, 2477, 166, 49/1 a 14 v k.ú. Smolín

Druh a účel umisťované stavby
Jedná se o dopravní stavbu – trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb vybudování chodníku včetně úpravy odvodnění, návrhu dopravního značení a stavební úpravy autobusové
zastávky a zálivu a vytvoření ostrůvku na silnici III/39522.

Stavební záměr obsahuje
Předmětem projektové dokumentace je návrh chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/39521,
III/39522 a místní komunikace v obci Smolín včetně úpravy odvodnění, návrhu dopravního značení a
stavební úpravy autobusové zastávky a zálivu a vytvoření ostrůvku na silnici III/39522.
Navrhovaná stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 101 - Chodníky a zpevněné plochy
So 301 - Odvodnění
SO 302 – Přeložka vodovodního potrubí
SO 402 – Přeložka sdělovacího vedení

SO 101 Chodníky a zpevněné plochy
Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby v tl. 60 mm. Jsou navrženy v rozmezí šířek od 1,504,85 m.
Příčný sklon chodníků je stanoven :
- podél silnice 111/39521 a místní komunikace v 1,00 % spádu směrem do komunikace popřípadě do
zeleně.
- podél silnice III/39522 v 2,00 % spádu směrem do komunikace.
Podélný sklon chodníku č.l se pohybuje v rozmezí 0,50 % - 8,33 %, kopíruje podélný sklon stávajících
řešených komunikaci. Součástí chodníkové plochy chodníků jsou upravená místa pro přecházení a přechody
pro chodce, které budou řešeny jako bezbariérové. Plocha kolem realizovaných chodníků bude
ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m
pás kolem chodníkového obrubníku. Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny od zeleně chodníkovým
obrubníkem 1000/250/100 uložených do betonu Cl6/20 n-XFl, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou
hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé).
Vjezdy a chodníkové přejezdy jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, ohraničeny
chodníkovým obrubníkem od zeleně a od zpevněných ploch a komunikací silničním obrubníkem s
převýšením 20 mm, popř. 50 mm.
Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zatravňovací dlažby s distančními nálisky o tl. 80 mm.
Parkovací plochy jsou ohraničeny od chodníků silničním obrubníkem 1000/250/150 uloženým do betonu
C16/20 n-XFl, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1. Od komunikace jsou zpevněné plochy odděleny dvouřádkem z
žulových kostek š. 200 mm, uložených do betonu C 16/20 n-XFl, dle ČSN EN 206-1.
Převýšení obruby nad plochami parkovacích stání bude 100 mm, v místech napojení chodníku budou tyto
obruby sníženy na 20 mm. Příčný sklon zpevněných ploch je jednostranný s 1,00 % sklonem směrem do
komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon komunikací.
Autobusový záliv je navržen z žulové kostky 15/17 uložené do betonového lože C16/20n-XFl v tl. 100 mm,
na ŠDA fr. 0/32 tl. 150 mm. Příčný slon je stanoven na 1,00 % směrem do silnice 111/39521. Podélný sklon
kopíruje podélný sklon silnice III/39521 v daném úseku. Autobusový záliv je od silnice oddělen dvouřádkem
z žulové kostky tl. 200 mm, od nástupiště je ohraničen Bezbariérovým zastávkovým obrubníkem (HK
400/330/1000-P) s převýšením 160 mm. Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost
autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce - 12,0 m. Šířka nástupiště
je navržena 2,00 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2.). Zastávka bude opatřena
signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní
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hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 - podél horní plochy obrubníku
nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí
bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

SO 301 Odvodnění
Jedná se o návrh zatrubnění stávajících silničních příkop podél silnice III/39521, včetně návrhu nátokových a
výtokových objektů. Součástí odvodnění je navržení nových a výměna stávajících uličních vpustí. Zatrubnění
příkop bude sloužit k odvodu dešťových vod ze stávající silnice III/39521 a z nově navržených komunikací
pro pěší a zpevněných ploch.

SO 302 – Přeložka vodovodního potrubí
Stávající vedení potrubí vodovodu podél silnice 111/39521 v 1,773 55 - 1,780 90 bude přeloženo z důvodu
kolize s nově navrženou horskou vpustí na pojenou na stávající propustek přes silnici III/39521. Stávající
potrubí PVC DN 110, bude přeloženo v celkové délce 8,50 m.

SO 402 – Přeložka sdělovacího vedení
Stávající sloupy trasy nadzemního vedení sdělovacích kabelů jsou v kolizi se stavbou, a proto musí vedení
přeloženo a ochráněno na finanční náklady města Pohořelice dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o
přeložce podepsané před zahájením stavebního povolení.
Při realizaci přeložky bude nutné pozičně posunout 3ks sloupů (ve výkresech ozn. Sl-3). Přeložené sloupy
budou napojeny na stávající podzemní vedení v místech napojení (viz. Výkres C.3). Celková délka
překládaného podzemního vedení sdělovacích kabelů bude cca 47,85 m (36.05+11.80).
Dále bude provedeno přeložení nadzemního vedení sdělovacích kabelů o celkové délce cca 119,05 m
(32,05+18,60+42,40+13,10+16,15+28,80).
Přeložka bude prováděná v režii správce sítě na náklady investora (město Pohořelice).

Umístění stavby na pozemku
Stavba je umístěna na pozemcích parc.č. 76/2, 77/1, 165, 499/12, 2477, 166, 49/1 a 14 v k.ú.
Smolín.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací se situací č. C.2
projektové dokumentace, ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – Ing. Petr
Guňka, ČKAIT 1103866. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s
vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracovala právnická osoba VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, označení stavby a
stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné
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vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude
ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu
čitelné.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních
vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly
zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále
nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních
pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o
bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení
negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a
prašnosti.
6. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění
závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
7. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být
zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí
být osvětlen.
8. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně
závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
9. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci
definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
10. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu
stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský
dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s
ověřenou projektovou dokumentací.
13. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
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14. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně
zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po
dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
15. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých
sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozuje E.ON Servisní, s.r.o.;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; GridServices, s. r. o.; Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., E.ON Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Před
zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se nachází v místě
staveniště, u správců těchto sítí. S vytýčenou trasou budou prokazatelně seznámeni
pracovníci provádějící výkopové práce. Podmiňujícím předpokladem pro zahájení stavby je
zajištění provedení vyvolaných přeložek sítí. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát
zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů.
16. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se
nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a
těmito uživateli.
18. Stavebník je povinen oznámit odboru dopravy záměr započít s užíváním stavby nejméně 30
dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být
započato, pokud do 30 dnů od oznámení odbor dopravy rozhodnutím užívání stavby
nezakáže.
19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu - §122 odst. 1 z.č. 183/2006Sb.
(stavební zákon).
20. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny, vč. hluku, prašnosti,
znečištění vozovek a chodníků.
21. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu a o
víkendech. Případné škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
22. Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.
23. Při realizaci stavby musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku odpadového
hospodářství, tj. zákon č. 185/2001., o odpadech (zejména § 16) a jeho prováděcí vyhlášky.
24. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě,
že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla
způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího
zachování a společenského uplatnění. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému
ústavu AV ČR. Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl
učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení
Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací.

Čj.: MUPO-49658/2019/OD/SAM
11

5z

25. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v
termínu do 31.10.2022.
26. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník
speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické
zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
27. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
Budou dodrženy podmínky formulované ve stanoviscích dotčených orgánů:
-

-

-

-

-

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 vyjádření ze dne 04.09.2019 pod
zn.:5001981334.
E.ON Distribuce,s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 : „Vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a
podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 18.03.2019 zn. E7456-16309593.
Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, s.r.o., Regionální správa Hodonín, Husova 1, 695 42
Hodonín, IČ: 280 85 400 ze dne 28.06.2019 zn.:S40325-16334044.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:
04084063 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruk tura
a.s., ze dne 05.03.2019 č.j. 562020/19.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 23, IČ: 49455168, vyjádření ze dne 11.04.2018 pod
č.j.: POZ-2019-003441.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Specializované pracoviště
dopravního inženýrství Brno-venkov , Kounicova 24, 611 32 Brno, stanovisko ze dne 24.07.2019
vydané pod KRPB-154175-1/ČJ-201-0600DI-HRB.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Lidická 132A,
690 03 Břeclav, IČO: 70932581 – stanovisko ze dne 15.08.2019 pod zn.: 12399/2019.
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor životního prostředí
„Koordinované závazné stanovisko“ pro společné územní řízení a stavební povolení vydané pod č.j:
MUPO-24610/2019/ZP/LAJ ze dne 06.06.2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště
Břeclav, nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav

Odůvodnění
Dne 30.07.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné řízení.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru města Pohořelice a vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 137/1998 Sb.
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Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším odborem životního prostředí vydáno dne 06.06.2019 koordinované
závazné stanovisko pro společné územní řízení a stavební povolení pod č.j MUPO-24610/2019/ZP/LAJ:
Ustanovení § 6 odst. 1 písm, e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů., (dále jen „stavební zákon“):
Městský úřad Pohořelice jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.,
dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování záměr: „Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín“, na
pozemcích parc.č. 76/2, 77/1, 165, 499/12, 2477, 166, 49/1 a 14 v k.ú. Smolín.
Záměr je přípustný po splnění podmínky:
stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné povolení, která byla
přílohou žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska, a to bez dalších změn týkajících se
architektonického řešení stavby.
Při posouzení předloženého záměru tak nebyl shledán rozpor s územním plánem ani rozpor s ustanovením
§ 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona.
Z uvedených důvodů je záměr v předloženém řešení přípustný.
-

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 13.08.2019, č.j.: MUPO-38863/2019/OD/SAM, zahájení
společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle ustanovení § 94m
stavebního zákona stanovil termín ústního jednání a ohledání na místě na den 12.09.2019. Z jednání byl
pořízen protokol.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o
stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace
stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je zpracována oprávněnou osobou a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ
Pohořelice, odbor dopravy a SH, jako speciální stavební úřad, účastníky o zahájení řízení ve věci vydání
společného povolení a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební
úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se
zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil
speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:
stavebník - město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509 zastoupené na základě plné
moci VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398
obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn - město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice, IČ: 00283509
vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn – Jihomoravský kraj,
Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, příslušnost hospodaření SÚS oblast Jih
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště
Břeclav, nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav
vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby, kdy bude
omezen příjezd k těmto nemovitostem.
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vlastníci staveb technické infrastruktury – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; E.ON Distribuce a.s., A. Gerstnera č.p. 2151/6, 7, 370 01 České Budějovice
1; Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2, GridServices, s.r.o., IČ
27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
V průběhu řízení vznesl námitku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Brno, odbor Odloučené pracoviště Břeclav, nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav:….. „Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (dále jen Úřad)
obdržel dne 13. 8. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j. MUPO38863/2019/OD/SAM ze dne 13. 8. 2019, kterým odbor dopravy MÚ Pohořelice zahajuje společné územní a
stavební řízení stavby, nazvané: „Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín“, jejiž
stavebníkem je Město Pohořelice. Touto stavbou mají být dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit s majetkem pro náš Úřad, a to parc. č. 499/12 a 2587 v k. ú. Smolín. Sdělujeme Vám, že Úřad do
dnešního dne neobdržel žádost stavebníka, nebo jeho zástupce, o souhlas s provedením předmětné stavby
na pozemcích státu.
Z tohoto důvodu Úřad nesouhlasí s výše uvedenou stavbou na pozemcích státu…..“
S výše uvedenou připomínkou a námitkou účastníků řízení v rámci stavebního řízení se speciální stavební
úřad vypořádal následovně:
……“Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad pro
silnice příslušný dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
podle § 16 odst. 1 § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oznámil zahájení společného
řízení podle § 94m odst. 1 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu a současně nařídil k projednání
předložené žádosti ústní jednání na den 12. září (čtvrtek) 2019 v 9,00 hod. oznámením č.j. MUPO38863/2019/OD/SAM ze dne 13.08.2019.
V oznámení zahájení jsou uvedeny pozemky parc.č. 499/12 a 2587, které jsou dotčeny výše uvedenou
stavbou. Tyto pozemku jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s nimi Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Břeclav.
Na základě šetření a dotazu na stavebníka Vám sdělujeme, že projekt výše uvedené stavby bude upraven
tak, aby nezasahoval na pozemek parc.č. 2587.
Žádost o souhlas s provedením předmětné stavby na pozemcích státu (pozemek parc.č. 499/12) podalo
město Pohořelice jako stavebník dne 22.8.2019. Žádost města Pohořelice je u odboru odloučené pracoviště
v Břeclavi vedeno pod spisovou zn. SŘ 130/19 CH…..“
Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka
závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.
Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo
užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem.
K řízení byly doloženy tyto doklady:
1. Plná moc k zastupování stavebníka
2. projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek:
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Lidická 132A,
690 03 Břeclav, IČO: 70932581 – stanovisko ze dne 15.08.2019 pod zn.: 12399/2019.
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E.ON Distribuce,s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 : „Vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a
podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 18.03.2019 zn. E7456-16309593.
Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, s.r.o., Regionální správa Hodonín, Husova 1, 695 42
Hodonín, IČ: 280 85 400 ze dne 28.06.2019 zn.:S40325-16334044.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:
04084063 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., ze dne 05.03.2019 č.j. 562020/19.
České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/214195/2019 ze dne 05.03.2019
NET4GAS, s.r.o., zn. 2112/19/OVP/N ze dne 08.03.2019
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 vyjádření ze dne 04.09.2019
pod zn.:5001981334.
T- Mobile CR, a.s., zn. E09444/19 ze dne 05.03.2019
Vodafone CR a.s., zn. MW9910126681112340 ze dne 05.03.2019
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Specializované pracoviště
dopravního inženýrství Brno-venkov , Kounicova 24, 611 32 Brno, vyjádření ze dne 24.07.2019
vydané pod KRPB-154175-1/ČJ-201-0600DI-HRB
Hasičský záchranný sbor JMK, KŘ Brno, odd. stavební prevence, ev. č. HSBM-6-4-817/1-OPST-2019
ze 19.08.2019
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – odbor životního prostředí
„Koordinované závazné stanovisko“ pro společné územní řízení a stavební povolení vydané pod č.j:
MUPO-24610/2019/ZP/LAJ ze dne 06.06.2019.

Speciální stavební úřad vydal stavební povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části stavebního povolení,
podle § 94p stavebního zákona. a v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. a souvisejícími ustanoveními
stavebního zákona.
Ve stavebním povolení stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu
veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání
stavby a technických norem.
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu byla dána před vydáním stavebního povolení účastníkům řízení
vedeného pod shora uvedenou spisovou značkou možnost vyjádřit s k podkladům rozhodnutí.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení, opatřený doložkou právní moci, ověřenou dokumentaci a štítek obsahující
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identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle speciální stavební úřad vlastníkovi stavby, pokud
není žadatelem a obecnému stavebnímu úřadu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 3 roky ode dne, kdy nabylo právní
moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od
provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje – vydání stavebního
povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným celkem, je od
správního poplatku osvobozeno (položka 18 sazebníku v části Osvobození).

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

Sejmuto dne ………………………….

Podpis a razítko odpovědné osoby: …………………………………………………….

Doručí se - dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů správního
řádu:
Doručí se:
Účastníci řízení uvedení v §27 odst. 1 písm. a) správního řádu- (doporučeně na doručenku)
Město Pohořelice, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice v zastoupení
VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, Nové Město, 128 00
Praha 28, DS: OVM, 96vaa2e
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2,
Ostatní účastníci společného řízení (veřejnou vyhláškou)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Oblast Jih, DS: PO, k3nk8e7, - DS
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
E.ON Distribuce a.s., A. Gerstnera č.p. 2151/6, 7, 370 01 České Budějovice 1,
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 DS
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2,
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itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p.4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28,
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25789001
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681,České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875
NET4GAS s.r.o., IČ: 27260364
Vlastníci sousedních pozemků a staveb podle §112 odst.1 stavebního zákona (v návaznosti na §109
stavebního zákona) veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

Dotčené orgány:,
Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, 614 00 Brno 14,
Městský úřad Pohořelice – OÚP SÚ
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí
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