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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") zákona o pozemních
komunikacích a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení, které je
navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“),
přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
12.6.2019 podala společnost
IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008
(dále jen "stavebník"),
kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017
Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245
a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,
dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád")
veřejnou vyhláškou,
stavební povolení
na stavbu:
„Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“
I.

SO 307 – Úpravy části silnice II/416
(dále jen "stavba")

na pozemku:
p.č. 1319/1, 1328/2, v k.ú. Žabčice
p.č. 3038/2, 3009, v k.ú. Smolím
Stavba obsahuje objekty:

SO 307 Úpravy části silnice II/416

Popis stavby:
V souvislosti se záměrem investora o výstavbě nové obalovny v sousedství stávající
pískovny v úseku silnice II/416 mezi obcemi Pohořelice a Žabčice, je navržena úprava
krajské silnice č. II/416. Přepokládaná intenzita provozu nákladních vozidel do obalovny je
do 60-ti denně (30 vozidel s živičnou směsí, 30 vozidel se surovinami).
V souvislosti s výstavbou areálu obalovny živičných směsí je ve stavebním objektu SO 307 –
Úpravy části silnice II/416 navrženo rozšíření silnice o přídatný pruh pro odbočení vlevo do
navrhovaného areálu. Vjezd do areálu napojený na silnici č. II/416 je navržen na západním
okraji pozemku investora, cca 127 m od stávajícího připojení účelových komunikací do
pískovny, resp. do skládky a obalovny na protější straně silnice.
Úsek mezi připojením sjezdů slouží jako přídatný pruh pro odbočení vlevo, do stávajících
areálů. Bude zde nově vytvořen i odbočovací pruh vlevo do nového areálu obalovny.
Délky jednotlivých úseků odbočovacího pruhu jsou navrženy dle ČSN 73 6102 ed2. s
přihlédnutím ke stávajícímu stavu. Pro odbočení vlevo je navržen čekací Lc a zpomalovací
úsek Ld v délce 43,78 m, vyřazovací úsek Lv má délku 30 m a je umístěn symetricky mezi
sjezdy (navrhovaným a stávajícím). Šířka jízdních pruhů je 3,5 m, šířka vodícího proužku je
0,25 m, tj. celková šířka zpevnění silnice II/416 je 11,0 m.
Dle požadavku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje bude v celém dotčeném
úseku silnice II/416 obnoven živičný kryt v tl. 50 mm (ACO 11 +) vč. spojovacího postřiku.
Jednotlivé konstrukční vrstvy rozšiřované vozovky budou navázány na stávající stav s
přesahy min. 0,25 m. U obrusné a podkladní vrstvy bude přesah 0,5 m. Minimální šířka
rozšiřované vozovky je 1,0 m z důvodu použití vhodné hutnící techniky.
Podélný sklon rozšiřované vozovky respektuje stávající stav, příčné sklony rozšiřované silnice
budou s přihlédnutím k stávajícímu stavu - min. 2,5 %.
Nároží sjezdu do obalovny je zaobleno kružnicovými oblouky o poloměru 12,0 m,
šířka sjezdu do obalovny je 11,9 m z důvodu osazení silniční váhy, šířka vlastního napojení
na silnici II/416 je 40,7 m (vlastní sjezd není součástí tohoto povolení).
Veškeré zbytkové plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem
Konstrukce vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACO 11 +
50 mm
Spojovací asfaltový postřik
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+
150 mm
Infiltrační postřik
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM
200 mm
Štěrkodrť
ŠDA
200 MM
Konstrukce vozovky celkem
600 mm
Zhutněné podloží Edef,2 = min. 45 MPa
Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace:

Silnice II/416 je odvodněna podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu, kde
srážková voda vsakuje. V severozápadní části územní se nachází část silničního příkopu,
který je ukončen v místech navrhovaného sjezdu. Sklony svahů silničního příkopu jsou
navrženy 1 : 2.
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Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku:
V rámci stavby je navrženo svislé a vodorovné dopravní značení, které je v souladu s
příslušnými normami a technickými podmínkami. Jedná se především o ČSN EN 1436+A1,
TP 65 a TP 133. Veškeré značení bude dále v souladu s PPK-SZ, PPK-VZ a PPK-ZNA.
Jsou navrženy tyto svislé dopravní značky - ve směru od Pohořelic - B 21a + B 20a, P
1 + E 2b, stávající značka č. P 1 bude zrušena, za sjezdem bude osazena svislá DZ č. P1 a IP
19. Ve směru od Žabčic bude osazena za sjezdem do pískovny DZ č. P1 + E2b + B 20a dále
pak IP 19.
Svislé dopravní značky se osadí na dva sloupky o průměru 60 mm, ostatní standardní
značky na jeden sloupek o průměru 60 mm. Sloupky standardních značek se dle požadavku
následného správce osazují do patek.
Vodorovné dopravní značení je zastoupeno podélnými čarami V 1a, V 2b, okraj
vozovky V4, dále pak STOP čárou V 5, směrovými šipkami V 9a, šikmými rovnoběžnými
čarami V 13a. Vodorovné dopravní značení Vodící čára (V 4) v šířce 0,25 m, podélná čára
souvislá a přerušovaná (V 1a, V 2b) v šířce 0,125 m, šikmé rovnoběžné čáry (V 13a),
směrové šipky (V 9a) bude provedeno v bílé barvě. Veškeré vodorovné dopravní značení je
retroreflexivní.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

2.
3.

4.

5.

6.

kterou zpracovala spol. Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce 648, Hradec Králové, IČ
495 539037, zodp. projektant: Kamil Hronovský - autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava v 03/2019; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení silničního správního úřadu, příp. v souladu s tímto stavebním
povolením.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným,
doklad o vytyčení předloží při kolaudačním řízení.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi.
Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území a č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb. Musí být
dodržen zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Stavební úpravy komunikací musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění
pozdějších předpisů.
Budou dodrženy příslušné technické normy uvedené v „Příloze č.1 k vyhlášce č.
104/1997 Sb.“ zejména : „ČSN 73 6121 - Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy“,
„ČSN 73 6125 - Stavba vozovek. Stabilizované podklady“, „ČSN 73 6133 - Navrhování
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, „ČSN 73 3050-Zemní práce“,
„ČSN 73 6131 - Stavba vozovek. Dlažby a dílce“, „ČSN 01 8020 - Dopravní značky na
pozemních komunikacích“, ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, „ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na sil. komunikacích“, a „ ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací“. Dokumentace musí být zpracována v souladu uvedenými normami.
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Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby a pozve na kontrolní
prohlídky stavby:
1. Po provedení zemních prací na úroveň pláně.
2. Po dokončení podkladních vrstev silničního tělesa - před pokládkou asfaltového
povrchu.
3. Závěrečnou kontrolní prohlídku v rámci kolaudačního řízení.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení.
Před zahájením stavby stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu zhotovitele stavby
a zodpovědnou osobu za vedení stavby.
Stavba bude dokončena do 30.12.2021.
Současně nejpozději 30 dnů před úplným dokončením stavby budou speciálnímu
stavebnímu úřadu předloženy všechny potřebné doklady s žádostí k vydání kolaudačního
souhlasu.
Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí.
K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení
stavby a v případě změn oproti ověřené dokumentaci ze stavebního řízení stavebník
předloží dokumentaci skutečného provedení s vyznačením těchto změn.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
k využívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
Dokončená stavba bude zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným
geodetem a ke kolaudaci stavebník doloží geodetické zaměření skutečného provedení
stavby a geometrický plán (§122 staveb. zákona), ověřený katastrálním úřadem.
Stavebník je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci
o názvu stavby, názvu dodavatelské organizace, zodpovědné osobě, termínu dokončení
stavby.
V průběhu stavby musí být veden záznam o stavbě, který bude na požádání předložen
kontrolnímu
orgánu. Tento záznam podepisuje osoba, která bude vykonávat odborné vedení stavby.
Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení a
inženýrské sítě.
Majitelé případných dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich
zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis, který bude
speciální stavební úřad požadovat při kolaudačním řízení.
V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a navazující
komunikace musí být udržovány čisté.
Po dokončení stavby musí být zajištěna řádná návaznost povrchů stávajících a nových
komunikací, okolní terén bude náležitě upraven, ohumusován a oset.
Musí být dodrženy rozhodnutí dotčených správních úřadů:
- Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OZPSU/5763/2017-SK ze dne 19.12.2018
od MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ
- Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu od MěÚ Židlochovice, OD, ze dne 5.4.2017,
zn. OD/5254/2017-3 KR
- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany chráněných
živočichů od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017 OŽP/Što ze
dne 7.2.2017
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23. Byl obdržen Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice,

OŽPSÚ zn. OZPSU/7795/2019-SK ze dne 18.4.2019 a zn. OZPSU/10419/2019-SK ze
dne 14.6.2019 k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem.
24. Byl předložen souhlas stavebníka – spol. IMOS asfalt , s.r.o. s projektovou dokumentací

pro vydání stavebního povolení ze dne 6.5.2019.
25. Musí být akceptována a dodržena Smlouva o právu provést stavbu

mezi _
Jihomoravský kraj – IMOS asfalt, s.r.o. č. OM 8 61 18, AC JMK052731/18/OM,
podepsaná dne 1.6.2018.

26. Obec Žabčice podle vyjádření ke stavbě zn. OUZA-365/2019 ze dne 15.4.2019 souhlasí

se stavbou v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma
Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce 648, Hradec Králové.
27. Rovněž Město Pohořelice vyjádřením č.j. MUPO-12611/2019/IN/ZVV ze dne 21.5.2019

souhlasí se stavbou (zasílá souhlas vyznačený na situaci).
28. Je třeba dodržet vyjádření a jeho podmínky od SÚS JMK, oblast Střed, zn.

7797/2019/KRJA, ze dne 31.5.2019:
Předložená PD pro stavební povolení řeší novostavbu areálu obalovny asfaltových směsí
na ploše bývalého zemědělského školního provozu s místním názvem Oulehla v k.ú.
Žabčice, vedle areálu pískovny.
Ke střetu se sil. zájmy dojde při komunikačním napojení areálu na krajskou komunikaci
II/416 v km 33,600 cca dle silničního pasportu.
o Pro zajištění plynulosti silničního provozu bude silnice II/416 rozšířena o levý
odbočovací pruh. Šířka jízdních pruhů i odbočovacího pruhu bude 3,5m.
o Konstrukční vrstvy komunikace v rozšíření požadujeme dle TP 146 ve skladbě
ACOl 1+ 50mm, ACPI6+ 150mm, ŠCM 200mm a ŠD 200 mm
o Konstrukční vrstvy budou napojeny na stávající vozovku se zalamováním
jednotlivých vrstev.
o Poloměry v místě napojení vjezdu do areálu obalovny jsou navrženy 12m.
o Odvodnění krajské komunikace bude zajištěno podélným i příčným spádem do
přilehlého terénu.
o Dešťové vody z plochy sjezdu do areálu budou podélným vyspádováním sjezdu
svedeny do areálu obalovny.
o Obnova obrusné vrstvy komunikace, odfrézování + doplnění, bude v rozsahu délky
úpravy komunikace a celé šířky vozovky z důvodu zajištění příčného spádu
vozovky i provedení vodorovného dopravního značení.
o Osazení svislého i vodorovného značení musí odpovídat platným TP - Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích.
o Při napojení areálu na inženýrské sítě nedojde k zásahu do silničního tělesa krajské
komunikace.
o Na dořešení majetkoprávních vztahů po skončení stavby, je sepsaná smlouva o
právu provést stavbu a budoucí darovací smlouva na rozšíření komunikace i o
odbočovací pruh včetně pozemků pod tělesem silnice.
o Předložená PD pro stavební povolení respektuje naše připomínky dané k
územnímu řízení ze dne 4.1. 2017 a 3.3.2017.
o Dotčený úsek silnice a příslušný pozemek bude před zahájením stavby a po jejím
dokončení protokolárně předán. 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
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zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení. O
zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována paní
Kresánková (kontakt: tlf 547 120 440; e-mail: jana.kresankova@susjmk.cz),
silniční inspektor.
Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu
silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
Omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS
JMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm
dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor
dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena
bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí
dojít ke znečištění krajské komunikace.
Případný jakýkoliv jiný než výše uvedený zásah do tělesa komunikace je nutné s
námi předem projednat.
Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí
a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady
investora, a to bez odkladného účinku.
Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny
případné zbytky stavebního materiálu.
V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na
povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK
(objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před
jejím zpětným zakrytím.
Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu
v okolí komunikace
Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb
v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání
územního souhlasu a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s
předloženou dokumentací.
Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel
stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

29. Do Protokolu z ústního jednání č.j. OD/11597/2019 SO-P ze dne 6.8.2019 vznesla Obec

Žabčice požadavek, který je třeba dodržet:
Požadujeme všechny připomínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů zapracovat
do podmínek stavebního povolební. Zejména upozorňujeme na dodržení stanoviska
„EIA“.
30. V doloženém koordinovaném stanovisku pro stav. řízení od MěÚ Pohořelice, ze dne

3.6.2019, č.j.. MUPO-12612/2019/ZO/LAJ (ÚP, PP, OŽP, OD) je uvedeno a bude
dodrženo:
Městský úřad Pohořelice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a podle dále
uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, vydává toto
koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:
1/ 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:
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Závazné stanovisko orgánu územního plánování se k předmětnému záměru nevydává.
2/ Dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů:
Zamýšlená stavba se nedotýká kulturních památek v k. ú. Smolín.
Dále pouze upozorňujeme stavebníka, že v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou rovněž zakotveny povinnosti stavebníka z
hlediska archeologie, zejména:
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).
Nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací má povinnost nahlásit případné
archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 a 3 zák. č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči nejpozději do druhého dne po jejich nálezu Archeologickému
ústavu (Archeologický ústav AV ČR
Brno - Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, tel. č. 515 911 133), nebo nejbližšímu muzeu, a
ponechat nález i naleziště beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo
muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
3/ Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"):
Souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění této podmínky:
- 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, 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 PD při realizaci záměru vzniknou odpady, se kterými bude nakládáno
v PD uvedeným způsobem.
3/ Dle ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších přepisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"):
Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že z důvodu výstavby dojde ke kácení
dřevin rostoucích mimo les (náletových dřevin). Ke kácení dřevin je nutné získat
povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny pro zapojené porosty
dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2.
Příslušným orgánem ochrany přírody k jeho vydání je Městský úřad Pohořelice, odbor
životního prostředí.
4/ Dle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF"):
Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.
5/ Dle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Stavební objekty se nenacházejí v oblasti ORP Pohořelice.
6/ Dle Ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích"):
Veřejná zájmy nejsou záměrem dotčeny.
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7/ Dle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"):
Veřejné zájmy na úseku dopravy (silnic II. a III. třídy), jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu Pohořelice, odboru dopravy, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
31. MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, orgán územního plánování (ÚP) vydal dne 1.7.2015 pod

zn. OUPSU/9851/2015-LJ územně plánovací informaci, ve které sděluje, že uvažovaná
výstavba je za podmínek stanovených územním plánem v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací.
32. V doloženém komplexním vyjádření ke stavebnímu řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP,

ze dne 22.5.2019, zn. OZPSU/6246/2019/VK je uvedeno a bude dodrženo:
Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu
stanoveném zvláštními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí dává MěÚ Židlochovice, OŽP toto komplexní vyjádření:
1. Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon) a zjistil, že:
• Splaškové vody budou odváděny do podzemní bezodtokové jímky na vyvážení.
− Stavba jímky bude po dobu akumulace odpadních vod udržována v řádném
technickém stavu a bude respektovat stavební požadavky zejména § 4 vyhl.
č. 268/2009 Sb.
− Odpadní vody z jímky budou pravidelně vyváženy a likvidovány na některé
obecní čistírně odpadních vod. Doklady o zneškodňování odpadních vod na
ČOV budou k nahlédnutí kontrolnímu orgánu pro případ kontroly.
Stavební objekty:
• SO 308 kanalizace vod z povrchového odtoku
• SO 309 odlučovač ropných látek
• SO 310 retenční nádrž – bez požární nádrže
• SO 311 vsakovací objekt dešťových vod
• SO 312 vrtaná studna – bez úpravny vody
jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a j) vodního zákona vodním dílem, které podléhají
vodoprávnímu povolení podle § 8 (nakládání s vodami, spočívající v odběru
podzemních vod a zasakování povrchových vod) a § 15 vodního zákona (stavební
povolení).
Žadatel doloží spolu s žádostí o povolení k nakládání s podzemními a povrchovými
vodami požadované doklady.
Žadatel doloží spolu s žádostí o stavební povolení k vodním dílům požadované
doklady.
Pro studny platí:
Studna prováděna vrtáním s délkou vrtu nad 30 m nebo kopáním hlubší než 3 m je
činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. f) a i) zákona č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů. Tato díla může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné
způsobilosti báňského projektanta.
2. Orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady posoudil předložený záměr dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zjistil, že projektová
dokumentace neobsahuje množství a způsob nakládání s odpady dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách
týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace
stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách
této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství
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3.

4.

5.

6.

odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona
o odpadech způsob koncového nakládání s nimi.
Po doplnění projektové dokumentace je nutné požádat o závazné stanovisko
k tomuto záměru dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Žádost o
závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství je umístěna na www
stránkách města Židlochovice – městský úřad – jak si vyřídit formuláře - odbor
životního prostředí a stavební úřad – úsek životního prostředí – odpady,
(https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/mestsky-urad/jak-si-vyriditformulare/odbor-zivotniho-prostredi-a-stavebni-urad/usek-zivotnihoprostredi/odpady.html).
Orgán státní správy v oblasti ochrany ovzduší posoudil předložený záměr dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen zákon).
K záměru bylo vydáno dne 17. 10. 2016 souhlasné závazné stanovisko Krajského
úřadu Jihomoravského kraje podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. JMK
154199/2016.
Předložený záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).
Řešená lokalita se nenachází na pozemcích, které by byly součástí významného
krajinného prvku, přírodního parku, součástí stavebních prvků ÚSES, na pozemcích
zařazených do kategorie zvláště chráněných území, nejsou součástí soustavy Natura
2000.
K záměru bylo, ve fázi územního řízení, odborně způsobilou osobou, zpracováno
biologické hodnocení, ze kterého vyplynulo, že v prostoru uvažovaného záměru a jeho
bezprostředním okolí byl zjištěn výskyt některých zvláště chráněných druhů
živočichů. Na základě § 50 odst. 1 zákona, jsou zvláště chránění živočichové chráněni
ve všech svých vývojových stádiích. Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů podle § 50 povoluje Krajský úřad Jihomoravského kraje (výjimka
byla udělena).
V případě, že z důvodů výstavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně
náletových dřevin). Upozorňujeme, že na základě § 8, odst. 1 zákona, je ke kácení
dřevin rostoucích mimo les, nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (OÚ Žabčice),
není-li dále stanoveno jinak.
Ostatní dřeviny rostoucí v okolí stavby budou chráněny před poškozením v souladu
s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích, tj. stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením,
výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně ve vzdálenosti min 2,5 m od
paty kmene stromu, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny
ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám.
Orgán ochrany přírody nemá k realizaci záměru žádné další připomínky.
Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
nemáme k záměru žádné připomínky. Nejsou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF.
Záměr byl posouzen orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že nejsou dotčeny
památky a území vedené v ÚSKP ČR, které jsou v kompetenci ORP Židlochovice.
Upozorňujeme však na povinnost plynoucí ze zákona:
• Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č.
20/1987 Sb. v platném znění.
• Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (především
pokud dochází k dotčení původního terénu), jsou stavebníci již od doby přípravy
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stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž
podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady
záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady
organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na
takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění
archeologických výzkumů. (elektronický formulář na http://arub.avcr.cz/informacepro-stavebniky/index.html)
• Upozorňujeme na povinnost ohlásit případné 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.
7. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a
proto se proti němu nelze odvolat. Současně nenahrazuje právní akty vydávané
jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření.
Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního
prostředí.
33. Je třeba dodržet závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady a jeho podmínky od

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ zn. OZPSU/15580/2018/KG ze dne 21.8.2019:
MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ souhlasí v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního
řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona se záměrem z hlediska nakládání s odpady –
stavební řízení.
Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně
stanoví tato podmínky:
1/ Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako
stavební pozemky nebo zařízení stanoviště.
2/ S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná
evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná
evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od
ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice, OŽPSU.
34. K řízení bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO ze

dne 8.4.2019, č.j. KRPB-732157-1/ČJ-2019-0600DI-HRB s podmínkami, které je třeba
dodržet:
SPDI BM a BO KŘP JMK souhlasí s vydáním stavebního povolení a následnou realizací
stavby dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska při splnění
následujících podmínek:
- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebnětechnickými normami a předpisy.
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno a odsouhlaseno SPDI BM a BO KŘP JMK a stanoveno příslušným silničním
správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
Policie ČR, jakožto dotčený orgán, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá
obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
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- Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho
vydání.
- Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č.j.
35. Dne 8.7.2019 obdržel speciální stavební úřad souhlasné závazné stanovisko k ověření

změn záměru k EIA od Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, zn. S-JMK
66831/2019 OŽP/Sal ze dne 3.7.2019 v němž krajský úřad konstatuje, že je zřejmé, že
charakter záměru včetně technického řešení ani kapacita se oproti posuzovanému stavu
nemění. Zřízen bude nový sjezd s odbočovacím pruhem, který přispěje k bezpečnosti
provozu na daném úseku silnice II/416. Podmínky souhlasného stanoviska byly zahrnuty
do projektové dokumentace. Je zřejmé, že z hlediska možných dopadů na životní prostředí
a veřejné zdraví nedošlo k významné změně daného záměru oproti stavu posuzovaného
procesem EIA, ani ke změně podmínek v dotčeném území.
36. Proto bude akceptováno a dodrženo vydané závazné stanovisko k posouzení vlivů

provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA), které vydal Krajský úřad JMK,
odbor životního prostředí pod zn. S-JMK 129021/2015OŽP/Sal ze dne 17.10.2016:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně
příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 22 písm. a) zákona na základě oznámení,
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů
státní správy a veřejnosti a zpracovaného posudku vydává podle ustanovení § 9a odst. 1 až
3 zákona souhlasné závazné stanovisko k záměru „IMOS Brno, a.s. - obalovna Žabčice,
Nová obalovna živičných směsí na k. ú. Žabčice.
Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí v jedné variantě umístění a s
dvěma variantami paliva pro ohřev při výrobě živičných směsí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona
stanoví následující závazné podmínky pro navazující řízení, jejich předmětem bude
umístění nebo provedení záměru.
I. Územně plánovací opatření
Záměr nevyžaduje územně plánovací opatření.
II. Opatření pro fázi přípravy a výstavby záměru:
1. Záměr realizovat jen ve variantě spalování zemního plynu bez použití
hnědouhelného multiprachu.
2. Pro záměr před zahájením územního řízení předložit biologický průzkum dotčené
lokality zpracovaný odborně způsobilou osobou. V následných správních řízeních,
při přípravě a při realizaci záměru se z hlediska ochrany přírody a krajiny řídit
doporučeními odborně způsobilé osoby, která bude průzkum provádět.
3. V případě zjištění možných negativních vlivů na konkrétní zvláště chráněné druhy
fauny po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Krajský
úřad Jihomoravského kraje, požádat o výjimku z ochranných podmínek dotčených
zvláště chráněných druhů.
4. V rámci projektu pro stavební řízení konkretizovat opatření proti úniku závadných
látek z hlediska zabezpečení podloží, z hlediska možného úniku potenciálně
znečištěných dešťových vod a z hlediska uložení závadných látek. V prostoru
nástřiku separačního přípravku na korby nákladních vozidel neumisťovat
kanalizační vpusti a prostor zajistit proti rozstřiku separačního přípravku na
nezabezpečený volný povrch.
5. Zajistit potřebná opatření k ochraně průjezdního úseku silnice 11/416.
6. Při výběru technologie a při výstavbě zajistit splnění požadavků BAT (nejlepších
dostupných technik) pro daný druh záměru, zejména:
- rekuperaci par druhého stupně při manipulaci s asfaltovou směsí,
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odsávání odpadního plynu z míchačky směsi s obsahem pachových látek do
ventilátoru hořáku sušicího bubnu ke spálení,
- zakrytování přepravních cest a dopravníků horké směsi včetně skipu pro
zavážení směsi do expedičních zásobníků,
- vybavení zásobníků asfaltu vodním uzávěrem pro omezování emisí
pachových látek,
- zastřešení skládek jemného kameniva pro účinné omezení vnosu prachu do
okolního prostředí,
- používání zakrytovaných nákladních vozidel k omezení šíření pachových
látek,
- čištění a za nepříznivých povětrnostních podmínek také skrápění
pojezdových a manipulačních ploch a všech potenciálně prašných míst v
době výstavby i v době provozu, včetně skládek zemin a sypkých materiálů,
- v době výstavby minimalizovat zásoby volně skladovaných sypkých
stavebních hmot a omezit zemní práce jen na nutnou míru.
7.
Pro záměr bude stanoven přísnější emisní limit pro technologii obalovny (15
3
mg/m u tuhých znečišťujících látek). První povolení provozu dle zákona o ochraně
ovzduší vydat na dobu ne delší než 1 rok. Další povolení vydat až po ověření
funkčnosti všech předepsaných snižujících opatření, zejména po měření pachových
látek a měření škodlivin, pro něž bude rozhodnutím o povolení zdroje stanoven emisí
limit.
III.
Opatření pro fázi provozu záměru:
8. Zajišťovat průběžné čištění relevantního úseku silnice II/416 v suchém
bezmrazém období.
9. Při sjednávání dopravy vstupních surovin smluvně zajistit návoz surovin z Exitu
23 dálnice D52 po silnici II/416 mimo zástavbu obce Žabčice. Expedici
hotových výrobků přes obec Žabčice provádět jen v případě stavby přímo na
území obcí Žabčice, Přísnotice nebo Unkovice, nebo v případě nenadálých
havarijních stavů a uzavírek, kdy jiná trasa není technicky možná. V ostatních
případech využívat vždy směr k D52.
10. Hotové obalované kamenivo expedovat jen zaplachtovanými vozidly.
11. O výsledcích měření emisí, hlukové zátěže a o případných únicích závadných
látek, včetně provozních kapalin bude provozovatel vždy informovat zástupce
obce, a to do 1 měsíce ode dne provedení měření a do 24 hodin od zjištění úniku
závadné látky.
IV. Opatření pro fázi ukončení záměru
12. Odstranění staveb, technologického zařízení a zpevněných ploch v areálu řešit
samostatným stavebním projektem, včetně prověření případné kontaminace
podloží a jejího odstranění.
-

37. Je třeba rovněž dodržet Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší od KrÚ

Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 6431/2017OŽP/Hel ze dne 14.2.2017,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný orgán dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v
platném znění, dle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 201/2012 Sb.") a dle ust. § 11 a ust. § 149
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní
řád"), vydává souhlasné závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č.
201/2012 Sb. k umístění a ke stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, za následujících podmínek:
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Výhradním palivem pro ohřev sušícího bubnu bude monoblokový hořák na spalování
zemního plynu z veřejné distribuční sítě o tepelném příkonu v palivu 16 MW.
2. V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na
komunikace, čištění povrchu příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště
jednou denně čistícím vozem se skrápěním kartáčů a sběrem prachu; v době
déletrvajícího sucha bude zajištěno skrápění staveniště.
3. Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou
nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.
4. Bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště,
případně je možné nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.
5. V době výstavby minimalizovat zásoby volně skladovaných sypkých stavebních
hmot a omezit zemní práce jen na nutnou míru.
6. Realizovat následující opatření pro vlastní výrobu živičných směsí:
• rekuperace par druhého stupně při manipulaci s asfaltovou směsí,
• odsávání odpadního plynu z míchačky směsi s obsahem pachových látek do
ventilátoru hořáku sušicího bubnu ke spálení,
• zakrytování přepravních cest a dopravníků horké směsi včetně skipu pro zavážení
směsi do expedičních zásobníků,
• vybavení zásobníků asfaltu vodním uzávěrem pro omezování emisí pachových
látek,
• zastřešení skládek jemného kameniva pro účinné omezení vnosu prachu do
okolního prostředí,
• používání zakrytovaných nákladních vozidel k omezení šíření pachových látek,
• čištění a za nepříznivých povětrnostních podmínek také skrápění pojezdových a
manipulačních ploch a všech potenciálně prašných míst v době výstavby i v době
provozu, včetně skládek zemin a sypkých materiálů,
• skrápění manipulačních ploch v době provozu bude prováděno buď ručně, nebo
bude vybudován automatický systém z rezervoáru užitkové vody v retenční
nádrži. K tomuto je v areálu navržen rozvod užitkové vody.
• technologie bude schopna bezpečně plnit emisní limit pro tuhé znečišťující látky
na úrovni max. 15 mg/m3.
7. Realizovat následující opatření v dopravní obsluze výrobního areálu:
• Zajišťovat průběžné čištění relevantního úseku silnice II/416 v suchém bezmrazém
období.
•
Při sjednávání dopravy vstupních surovin smluvně zajistit návoz surovin z Exitu
23 dálnice D52 po silnici II/416 mimo zástavbu obce Žabčice. Expedici
hotových výrobků přes obec Žabčice provádět jen v případě stavby přímo na
území obcí Žabčice, Přísnotice nebo Unkovice, nebo v případě nenadálých
havarijních stavů a uzavírek, kdy jiná trasa není technicky možná. V ostatních
případech využívat vždy směr k D52.

1.

38. V závazném souhlasném stanovisku ke stavebnímu řízení od KHS JMK se sídlem

v Brně, č.j. KHSJM 23197/2019/2019/BM/HP ze dne 9.5.2019 jsou uvedena podmínky,
která musí být dodrženy:
Se stavbou „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích“ se souhlasí. V souladu s § 77 odst.
1 zák. č. 258/2000 Sb. váže KHS JMK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:
1. Před uvedením stavby do trvalého užívání investor předloží výsledky měření hluku
v pracovním prostoru velínu a nakladače s vyhodnocením expozice hluku podle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, provedené odborně způsobilou laboratoří.
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2. Před uvedením stavby do trvalého užívání investor předloží výsledky měření vibrací
s vyhodnocením expozice vibrací pracovníka nakladače podle nařízení vlády č.
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provedené
odborně způsobilou laboratoří.
39. Dále bylo doloženo souhlasného závazné souhlasné stanovisko ke stavebnímu řízení od

HZS JMK, oddělení stavební prevence, e.č. HSBM-6-4-349/1-OPST-2019 ze dne
26.4.2019 bez připomínek.
40. Po vyjádření o prodloužení lhůty vyřízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno,

zn. 90999/2019-1150-OUZ-BR ze dne 8.4.2019 bylo obdrženo a doloženo Závazné
stanovisko pro stavební řízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno, zn.
91899/2019-1150-OUZ-BR ze dne 7.5.2019.
MO ČR, SNM, OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních
zájmů Morava vydává souhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby obalovny
asfaltových směsí o maximální výšce 39 m nad terénem v Žabčicích tak, jak byl doložen
v písemné a grafické dokumentaci.
Zároveň MO ČR sdělil, že v lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní
telekomunikační vedení ve vlastnictví MO – ČR.
V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci uvádějte odkaz na zn. 91899/20191150-OUZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.
41. Dle závazného stanoviska od Úřadu pro civilní letectví č.j. 004832-19-701 ze dne

7.5.2019 předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá
námitek proti její realizaci, za předpokladu dodržení projektové dokumentace. Stanovisko
je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Stanovisko je konečné a platné dva
roky.
42. Ze stanoviska Povodí Moravy s.p., ze dne 24.4.2019, zn. PM-15367/2019/5203/Pav je

třeba dodržet podmínky, týkající se realizace stavby:
Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění
povrchových nebo podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek
závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor
tak, aby byl vyloučen jejich únik.
A pro předmětnou stavbu bude zpracován, aktualizován provozní řád a
havarijní plán, který bude obsahovat postupy při likvidaci případných havarijních
úniků látek závadných vodám.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného
rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
43. Musí být dodrženy podmínky z vyjádření zn. ARÚB/3565/19 DS, ze dne 8.7.2019 od

Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i., které speciální stavební úřad obdržel dne
12.7.2019:
AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území
s archeologickými nálezy, navíc v blízkosti stavby se nachází území s archeologickými
nálezy I. kategorie, tzn. že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace
s velkou pravděpodobností vyskytovat. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný
zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na
území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení
výkopů, skrývka apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických
nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující
povinnosti:
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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-ti dnů před započetím Archeologickému
ústavu AV 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 změní.
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.
44. Protože dojde k dotčení zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON

Distribuce, a.s., je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení
distribuční soustavy od E.ON Distribuce a.s., zn. E7456-16314967 ze dne 3.4.2019:
Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční
soustavy vlastněné a provozované spol. E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) je
vyjádřením pro územní a stavební řízení.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN,
Distribuční trafostanice VN/NN,
Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech 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.
Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnostem a stavbě
v OP. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů. Kontakty na správce zařízení jsou
uvedeny v závěru tohoto vyjádření.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že že při provádění zemních nebo jiných prací, které
mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke
škodám na uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem
zejména tím, že zajistíte:
1/ Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2/ Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s
distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33
2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3/ Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustav, 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.
4/ Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění distribuční
soustavy.
5/ Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní čísle
poruchové služby 800 22 55 77.
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Kontakty správců zařízení:
VN+NN

Regionální správa,
Peter Múdry – 54514-5263, e-mail: peter.mudry@eon.cz
Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informačním
zákresem sítí.
Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím
jednáním, předložte, prosím, toto vyjádření.

45. Po původně obdrženém nesouhlasu s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení

distribuční soustavy ze dne 30.4.2019, po opravě PD, byl doložen Souhlas se stavbou a
činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od spol. E.ON Distribuce a.s.,
zn. S40325-16323156 ze dne 18.7.2019. Je třeba dodržet podmínky uvedené v tomto
souhlasu:
Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen
OP):
Nadzemní vedení VN,
Distribuční trafostanice VN/NN
Jedná se o akci: „Žabčice, obalovna asfaltových směsí“
Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy při splnění těchto podmínek:
1) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen
ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo
potřebu přeložky vyvolal).
2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové
práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve
větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat
s ECD).
4) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška
vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce
ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný
zápis do montážního nebo stavebního deníku.
5) Stavební objekty musí být umístěny v min. vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního
vodiče nadzemního vedení VN 22 kV.
6) Upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k nadzemnímu vedení VN 22 kV!
Zpřístupnění je možné vyplocením vedením mimo stavbu, resp. je možné zřídit
příjezdovou bránu z veřejně přístupné komunikace o šířce min. 3 m a opatřenou
zámkem ECD (možné dva zámky, z toho jeden EON).
7) V ochranných pásmech (dále jen 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.
8) 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
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trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
9) 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 E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí
Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.
10) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
11) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k
jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými
tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
12) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
13) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na
náklady investora stavby.
14) 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.
15) Po dokončení stavby a činnosti 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.
16) 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 ze dne 3.4.2019.
17) 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.
18) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV,
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Kontakty správců zařízení:
VN+NN
Regionální správa,
Peter Múdry – 54514-5263, e-mail: peter.mudry@eon.cz
V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních
předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.
Příloha: Podmínky pro provádění činností a prací v OP:
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Podmínky pro provádění a činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení
Pro vymezení ochranného pásma VN platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46.
Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedení po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
Pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1kV do 35kV včetně – 10 m
- u venk. stožár. el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV-10m
Pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1kV do 35 kV včetně : pro vodiče bez izolace – 7 m, pro vodiče
s izolací základní – 2 m, pro závěsná kabelová vedení – 1 m.
- u venk. stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV-7 m
V tomto ochranném pásmu je zakázáno:
- Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- Provádět činnosti (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce
s hořlavinami, výbušninami, apod.), které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením.
- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m.
Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:
Při zahájení jakýchkoliv prací v blízkosti el. venkovních vedení NN, VN a VVN musí
ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky a nebezpeční
práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní
předpisy a normy, především požadavky ČSN EN 50110-1 ed.2 + doplňující technická
normalizační informace TNI 343100 a déle dle požadavku PNE 330000-6.
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly
všechny jejich části mimo OP vedení VN
- Jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el. vedení ,
a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě nemůže
přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než 3m
- Při práci nebo pobytu v blízkosti el. zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost
kratší než 1m
Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit.
Vypnutí a zajištění vedení provede ECR s.r.o. na základě objednávky, uplatněné
minimálně 25 dnů předem.
U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích
v majetku ECZR s.r.o.) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m. V OP
podzemního vedením zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. Další podmínky pro provádění činností a prací
v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECZR s.r.o., případně při vytýčení.
Upozorňujeme, že případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních
předpisů, nepřebírá ECZR s.r.o. žádnou odpovědnost.
46. Bude třeba dodržet podmínky dané ve vyjádření ke stavebnímu řízení spol. Česká

telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN), č.j. 585326/19 ze dne 27.3.2019:
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě určení důvodu
vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující
vyjádření:
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Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu
(III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v
zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických
komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci
překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti vyjádření, ii) změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo iii)
jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí
platnosti vyjádření nastane nejdříve.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla
žadateli pro žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK
dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání žádosti.
V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosí asistenční linku 238 461 111.
Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví spol. Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy
účelové mapy SEK)
Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 27.3.2019
Všeobecné podmínky ochrany SEK spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
1.
i)

ii)

2.

PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen
..VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2
VPOSEK).
V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení
Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým
písmenem, mají následující význam:
„CETIN" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská
2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den" je kalendářní den;
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3.

4.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

„Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových
komor, sloužící k zatahovaní kabelu a ochranných trubek;
„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisu;
„POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Zdeněk
Procházka, tel.: 602 521 703, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz;
„Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu
nebo státem uznaným svátkem; „Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý
příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci,
včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN
nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o
elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je
prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky,
povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané
společností CETIN dne 27.3.2019 pod č.j 585326/19;
„Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území
určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích' je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších
předpisu;
„Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání
Vyjádření.
PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu
elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu
pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo
Žadatelem v Žádosti.
OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE
Stavebník. Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným
zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením §
102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými
před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky
stanoveno jinak.
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se
Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými
požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou
Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor
oznámit POS.
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(v)

(vi)

5.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

6.
(i)

Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či
krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti,
oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní
číslo +420 238 464 190.
Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN
požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto
Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním
řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace
Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z
Příslušných požadavku, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a
Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a
technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle
takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna
bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byt' i jeden z požadavku
dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude
naplněn některý, byť i jeden z požadavku dle předchozího odstavce (i), vyvolá
Stavebník Překládku.
Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude
nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku
15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště
(jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem
získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti
CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v
šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví
společnosti CETIN. je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci
zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že
Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových
elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či
posouzení rušivých vlivu na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v
souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnu
před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby
dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivu na SEK a
zpracovaná ochranná opatření.
Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen
nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke
Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtu
a protlaku budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b)
jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod
úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti
menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5
m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k
posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je
Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 7. Stavbě
povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavku a dle Stavebního
zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby,
které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě
porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

7.

8.

škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je
společnosti CETIN uhradit.
Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je
Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu
ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu
elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a
kontaktní údaje Stavebníka.
Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to
zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelu nad kabelovou trasou
SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému
poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladu nebo při projíždění stroji,
vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit,
zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný
způsob přepravy nákladu či průjezdů strojů, vozidel či mechanizace.
Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak,
aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V
místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové
práce v blízkosti sloupu nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v
takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu,
aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK.
Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a
vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě
trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK. je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí
náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv
rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně
přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS.
Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než
získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn
manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových
komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s
případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK
souvisejícím. Rovně z předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není
Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické
infrastruktury v podélném směru.
Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník
povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK
a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty
musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a
kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než
získá písemný souhlas POS se zakrytím.
ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem,
Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z
Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného
soudu České republiky.
PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí
předání zpráv jedním z těchto způsobů:
v listinné podobě;
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e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonu (zákon o
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
i.
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí
Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a
výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo
jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat,
rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
ii.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím
pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je
Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady
a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti
Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
-

9.

47. Podle vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost a.s, č.j. BV/1495/2019-Tra,

ze dne 9.4.2019 není námitek k vybudování stavby dle předložené situace. V lokalitě se
sice nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování VAS a.s., nicméně uvedené sítě
nebudou stavbou přímo dotčeny (bez nutnosti vytyčení). Daný objekt nebude napojen na
inž. sítě v provozování VAS.
48. Musí být dodrženo Stanovisko k povolení stavby od GridServices, s.r.o., zn.

5001898837, ze dne 16.4.2019. Budou dodrženy následující podmínky:
Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim
GasNet,s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupený spol. GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:
Výše uvedenou stavbou bude dotčen (dle předložené PD) vysokotlaký (dále jen VTL)
plynovod DN 80, PN 40.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obé strany od plynovodu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.
Při realizaci výstavby "OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMÉSÍ VŽABČICÍCH U
BRNA" požadujeme dodržet následující podmínky:
1. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme http://www.gridservices.cz/ds-online- vytyceni-pz/
1.1. Plynofikace objektu je řešena samostatným stanoviskem zn. 5001740584.
2. Přizvěte pracovníka provozu a údržby sítí ke kontrole, přeměření odstupových
vzdáleností od vedení VTL plynovodu, včetně nově budovaného a RS v bodě 2.1., k
provedení zápisu do stavebního deníku (protokolární zápis) a vydání souhlasu s
pokračováním - umístěním stavby, http://www.gridservices.cz/ds-online-vytycenl-pz/.
2.1.
PROVOZNÍ OBJEKTY:
umístit minimálně do vzdálenosti 15 m od plynovodu, mimo bezpečnostní pásmo RS;
3. Manipulační a odstavné plochy (parkoviště), mostní váha:
umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu); 3.1. TS umístit
mimo bezpečnostní pásma VTL a RS;
4. Komunikační těleso - není předmětem PD:
v místě křížení komunikačního tělesa s VTL plynovodem požadujeme položit nad
plynovod silniční panely
panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,8 m (a více)
nad plynovod a to v celé šíři komunikačního tělesa
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Oplocení:
oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu
(4 m od plynovodu);
v místě případného křížení oplocení s VTL plynovodem požadujeme, aby oplocení v
rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) bylo bez
podezdívky a bylo zhotoveno z lehko rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);
sloupky oplocení v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany;
Vlastník (uživatel) pozemku je v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. povinen
umožnit vstup na pozemek zaměstnancům provozu a údržby sítí RWE GasNet, s.r.o. - z
důvodu provádění pravidelné kontroly, údržby a revizí tohoto vyhrazeného
plynárenského zařízení.
6. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
Vodovod:
nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je
0,3m;
nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;
nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m;
KANALIZACE:
Křížení kanalizace s nově budovanou VTL plynovodní přípojkou DN 80 bude řešeno
následovně:
- kanalizace bude uložena nad VTL plynárenským zařízením!!!
kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek
zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast - např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma,
případné jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od
okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy
potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm
a pokud možno kolmého kříženi (min. úhel 45°);
spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL
plynovodu;
v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z
plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti
min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose
plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami;
nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu
jsou 4 m;
nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m;
Kabel NN, VN:
nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od
plynovodu na obě strany;
nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu
jsou 4 m;
rozpojovací a pojistkovou skříň umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL
plynovodu - 4 m od plynovodu;
PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ:
Přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě
strany od stěny potrubí plynovodu)
OSVĚTLENÍ:
sloupy (veřejného) osvětlení umístit do vzdálenosti minimálně 5 m (a více, mimo
ochranné pásmo) od vedení VTL plynovodu;
5.

-
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vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnící
pásky sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;
7. Výsadba stromů a keřů:
výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od
plynovodu) a mimo bezpečnostní pásmo RS;
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu,
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení,
stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení
stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či
správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez
dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu
jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka
za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti:
1)
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny
činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i
bezvýkopové technologie) 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.).
2)
Stavební činnosti 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. Pří
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3)
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 840 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 vytyčení 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
činnosti.
4)
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s
uvedenou stavbou.
-
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Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně
seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6)
Při prováděni stavební činnosti, vč. přesného určení uložení
plynárenského zařízení je 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.
7)
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu
nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich
poškození.
8)
V případě použiti bezvýkopových technologii (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.
9)
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší
poškození plynárenského zařízení nebo přípojek (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
10)
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 840 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 PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek
během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.
11)
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.
12)
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny
všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek.
13)
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a
plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízeni udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti,
14)
Případné zřizováni staveniště, skladováni materiálů, stavebních strojů
apod. bude realizováno mimo ochranně pásmo plynárenského zařízení (neníli ve stanovisku uvedeno jinak),
15)
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
5)
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Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů
zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky
uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců
ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku spol. GasNet, s.r.o. je třeba dále
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt naleznete na adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a
budovy plynárenských zařízení“, případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádosti včetně jejího souladu
s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje
případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku 5001898837 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na
www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
16)

49. Je třeba dodržet příslušná ustanovení ČSN 73 6005 “Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení“.
50. Majitelé dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před
zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis.
51. Na základě povolení příslušných správních úřadů budou provedeny nutné přeložky inž.
sítí. (Byla doložena Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007626,
podepsaná dne 6.2.2017, uzavřená mezi spol. IMOS Brno, a.s. a spol. E.ON Distribuce,
a.s.). Výstavba přeložek a úpravy inženýrských sítí musí být zbudovány v koordinaci
s výstavbou komunikace. Uvedení sítí do užívání musí být dokladováno před vydáním
kolaudačního souhlasu pro objekt pozemních komunikací. K žádosti o kolaudační souhlas
na objekty pozemních komunikací musí být doloženy zápisy o kontrole před záhozem
(souhlasy se záhozem) od správců sítí, příp. kolaudační souhlasy na přeložky nebo nově
budované inž. sítě.
52. Zahájení stavby v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámí stavebník vlastníkům
přilehlých nemovitostí. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup k sousedním
nemovitostem.
53. Veškeré případné objekty, včetně dekorační zeleně musí být umístěny tak, aby byly

v křižovatkách a na sjezdech zajištěny dostatečné rozhledové poměry.
54. Pokud dojde z důvodu výstavby k nutnosti kácení dřevin, je ke kácení nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody (v tomto případě OÚ Žabčice). Proto je třeba před realizací stavby
o povolení požádat. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v době
vegetačního klidu, tj. od 15. 10. do 15. 3. kalendářního roku.
55. Pro užívání stavby krajských silnic musí být v dotčené lokalitě dle platných norem a TP
(TP 65 a TP 100) řádně osazeno svislé a provedeno vodorovné místní dopravní značení
na základě „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, o které musí
investor požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy v dostatečném předstihu před
zahájením kolaudačního řízení. Nové dopravní značení musí být včas a řádně projednáno
v řízení o stanovení trvalého místního DZ i za účasti Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a
BO a vlastníků dotčených pozemních komunikací.
56. Veškeré pevné překážky vč. dopravních značek je nutno osadit do vzdálenosti minimálně
0,50 m od průjezdného prostoru pozemních komunikací - bude dodržen bezpečnostní
odstup dopravních značek i jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikací
dle ČSN 73 6110.
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57. Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na cizím

majetku. Případné vzniklé škody při provádění stavby na vlastnictví sousedů a na
ostatních pozemních komunikacích odstraní stavebník svým nákladem.
58. Při provádění prací nesmí dojít k poškození, ale ani ke znečišťování okolních pozemních
komunikací. K dopravě materiálů využívané stávající komunikace musí být v době
výstavby udržovány řádně uklizené a čisté.
59. Musí být zajištěno řádné odvodnění upravované komunikace sjezdu i ostatních
zpevněných ploch.
60. V době výstavby musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a bezpečnost pěších –

stavba bude řádně označena a bude osazeno přechodné dopravní značení.
61. V době výstavby bude třeba na stávajících dotčených komunikacích (sil. II/416) osadit

přechodné dopravní značení, tzn., že zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před
zahájením stavebních prací (minimálně 21 dní předem), požádá odbor dopravy MěÚ
Židlochovice o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
(přechodné dopravní značení) a o „povolení zvláštního užívání komunikací“.
62. Před zahájením stavby, resp. úprav krajské silnice bude v předstihu a řádně projednáno

„povolení uzavírky, nařízení objížďky“. Realizaci stavby je třeba navrhnout tak, aby
v době výstavby nebylo nutné zřizovat úplnou uzavírku silně frekventované krajské
silnice č. II/416, příp. úplnou uzavírku omezit na absolutně technicky nejkratší možné
období. Z hlediska autobusů linkové osobní dopravy bude optimální ji vyloučit zcela.
63. Po dokončení stavby bude skutečné provedení stavby silnice geodeticky zaměřeno a
zaměření bude doloženo ke kolaudačnímu řízení.
64. Dále ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán skutečného provedení

stavby ověřený katastrálním úřadem a stavba bude následně po kolaudaci zapsána a
pozemkově dořešena v katastru nemovitostí i s ohledem na smlouvy s vlastníky dotčených
pozemků. Stavebník rovněž zajistí v katastru nemovitostí případnou změnu druhu a
kultury pozemků dle skutečného stavu – v katastru nemovitostí uvést dotčené pozemky do
souladu se skutečností.
65. Před zprovozněním (nejpozději před závěrečnou kontrolní prohlídkou) nového areálu

obalovny Žabčice musí být navrhované úpravy silnice č. II/416 (stavební objekt SO 307 –
Úpravy části silnice II/416) dokončeny, plně funkční a uvedeny do trvalého užívání.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice, IČ 05970008 ("stavebník"),
kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017
Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245

Odůvodnění:
Dne 12.6.2019 podal stavebník - IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 BrnoČernovice, IČ 05970008, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017 Ing.
Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245 - žádost o
vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u
Brna“, pro objekt dopravní infrastruktury - SO 307 – Úpravy části silnice II/416. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OZPSU/5763/2017-SK ze dne 19.12.2018 vydal
stavební úřad MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ (nabytí právní moci 26.1.2019).
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MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ zároveň vydal souhlas k vydání stavebního povolení podle § 15
odst. 2 stavebního zákona zn. OZPSU/7795/2019-SK ze dne 18.4.2019 a zn.
OZPSU/10419/2019-SK ze dne 14.6.2019 pro speciální stavební úřady.
Pro záměr „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“ v k. ú. Žabčice vydal Krajský
úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí tzv. zákon o EIA) souhlasné závazné stanovisko k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod č. j. JMK 154199/2016 ze dne
17.10.2016 (tzv. stanovisko EIA). Veškeré související dokumenty jsou k dispozici na
internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1253
Předmětné stavební řízení je tedy navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s §
9b a násl. zákona o EIA. Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn předmětného záměru
ve smyslu ustanovení § 9a, odst. č. 6 zákona o EIA vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Odbor životního prostředí dne 3.7.2019 pod zn. S-JMK 66831/2019 OŽP/Sal, č.j. JMK
97816/2019 ze dne 3.7.2019 s konstatováním, že je zřejmé, že charakter záměru včetně
technického řešení ani kapacita se oproti posuzovanému stavu nemění. Zřízen bude nový
sjezd s odbočovacím pruhem, který přispěje k bezpečnosti provozu na daném úseku silnice
II/416. Podmínky souhlasného stanoviska byly zahrnuty do projektové dokumentace. Je
zřejmé, že z hlediska možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví nedošlo
k významné změně daného záměru oproti stavu posuzovaného procesem EIA, ani ke změně
podmínek v dotčeném území, a proto není nutné nové posouzení záměru ve smyslu § 4 odst. 1
písm. g) zákona.
MěÚ Židlochovice, odbor dopravy - silniční správní úřad a speciální stavební úřad oznámil
veřejnou vyhláškou zahájení navazujícího stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům oznámením zn. OD/11597/2019-2 SO ze dne 27.6.2019.
Městský úřad Židlochovice, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení dle
ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejnil spolu s oznámením o zahájení řízení:
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající posuzování podle zákona o
EIA, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování,
které byly zveřejněny podle § 16 zákona o EIA
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do navazujícího stavebního řízení podle § 9c
odst. 1 zákona o EIA a podle zvláštních právních předpisů
Protože se předmětné stavební řízení dotýká velkého počtu účastníků, oznámení o zahájení
řízení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo v řízení
doručováno postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se
doručovalo jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou
vždy účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů se v řízení s
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemností v řízení doručují
vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení §25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení §109 písm. a) až d). V případě
řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení
účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
V oznámení navazujícího stavebního řízení k projednání žádosti speciální stavební úřad
současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6.8.2019. V oznámení
zahájení navazujícího stavebního řízení silniční správní úřad zároveň ještě upozornil, že
dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy
29

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. I veřejnost byla
upozorněna, že může podle § 9c odst. 1 zákona o EIA uplatňovat v navazujícím řízení
připomínky k záměru nejpozději do ústního jednání. Zároveň speciální stavební úřad sdělil
účastníkům řízení, že mohou v řízení uplatnit podle § 36 odst. 3 správního řádu své právo
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od ústního jednání. Ústní jednání
proběhlo dne 6.8.2019 a o jeho výsledku byl sepsán protokol č.j. OD/11597/2019 SO-P. V
rámci tohoto veřejného ústního jednání nebyly uplatněny žádné námitky, vyjádřil se zástupce
obce Žabčice města Pohořelice.
Následně speciální stavební úřad dal ještě všem účastníkům řízení možnost seznámit se
s podklady rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 5-ti dnů po
ústním jednání. Nikdo této možnosti nevyužil a po uplynutí lhůty silniční správní úřad
dokončil navazující stavební řízení.
Zároveň oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení bylo v souladu s ustanovením §
9b odst. 1 zákona o ElA doručeno podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla
dne 28.6.2019 vyvěšena včetně vlastní žádosti o stavební povolení na úřední desce MěÚ
Židlochovice. Shodný obsah vyhlášky zveřejnil MěÚ Židlochovice též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího
stavebního řízení se žádostí o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu byla rovněž
vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Žabčice a Městského úřadu Pohořelice.
V poučení oznámení o zahájení řízení, s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona o EIA,
stavební úřad také upozornil, za jakých podmínek se může stát účastníkem navazujícího
řízení obec dotčená záměrem a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o
EIA. Stavebnímu úřadu se ve stanovené lhůtě (do ústního jednání – více než 30 denní)
nepřihlásil žádný účastník podle zákona o EIA, ani nebyly vzneseny žádné připomínky,
námitky.
Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v provedeném navazujícím stavebním řízení
přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy.
Předložená žádost o stavební povolení obsahovala veškeré předepsané náležitosti stanovené §
110 stavebního zákona. Z hlediska majetkových práv k dotčeným pozemků, byly v doloženy
smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, resp. souhlasy se stavbou na situaci dle § 184a
stavebního zákona od vlastníků dotčených pozemků.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby, vč. vyhlášky
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášku č.
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, která
upravuje požadavky na provádění staveb, dále jsou splněny i podmínky územního rozhodnutí
o umístění stavby, což bylo mj. prokázáno souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona od
MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které
by bránily povolení stavby.
Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
- Souhlas s PD od spol. IMOS asfalt, s.r.o. ze dne 6.5.2019
- Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí od MěÚ
Židlochovice, OÚPSÚ ze dne 1.7.2015 zn. OUPSU/9851/2015-LJ
- Vyjádření ke stavbě, souhlas obce Žabčice ze dne 15.4.2019, zn. OUZA-365/2019
- Souhlas se stavbou města Pohořelice ze dne 21.5.2019, č.j. MUPO12611/2019/IN/ZVV
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-

Koordinované stanovisko pro stav. řízení od MěÚ Pohořelice, ze dne 3.6.2019, č.j..
MUPO-12612/2019/ZO/LAJ (ÚP, PP, OŽP, OD)
Smlouva o právu provést stavbu Jihomoravský kraj - IMOS asfalt, s.r.o. podepsaná
dne 1.6.2018, zn. OM 8 61 18, AC JMK052731/18/OM
vyjádření SÚS JMK, oblast Střed, zn. 7797/2019/KRJA, ze dne 31.5.2019
Sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí od MěÚ Židlochovice, OZPSÚ ze
dne 28.1.2019, zn. OUPSU/5763/2017-SK
Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OZPSU/5763/2017-SK ze dne 19.12.2018
od MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí od KrÚ
JMK, OŽP, zn. S-JMK 129021/2015OŽP/Sal ze dne 17.10.2016,
Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP,
zn. S-JMK 6431/2017OŽP/Hel ze dne 14.2.2017,
Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany chráněných
živočichů od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017 OŽP/Što ze dne
7.2.2017,
Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí zn. JMK 1474/2017OŽP/Što od KrÚ
Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK 1474/2017OŽP/Što ze dne 7.3.2017,
Komplexní vyjádření ke stavebnímu řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne
22.5.2019, zn. OZPSU/6246/2019/VK
souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, SÚ zn.
OZPSU/7795/2019-SK ze dne 18.4.2019
Závazné stanovisko od Úřad pro civilní letectví č.j. 004832-19-701 ze dne 7.5.2019
Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu od MěÚ Židlochovice, OD, ze dne 5.4.2017, zn.
OD/5254/2017-3 KR
Stanovisko od Policie ČR, SPDI BM a BO, č.j. KRPB-732157-1/ČJ-2019-0600DIHRB, ze dne 8.4.2019
Závazné stanovisko ke stav. řízení od HZS JMK, č.j. HSBM-6-4-349/1-OPST-2019,
ze dne 26.4.2019
Závazné stanovisko ke stav. řízení od KHS JMK, č.j. KHSJM 23197/2019/BM/HP, ze
dne 9.5.2019
stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.4.2019, zn. PM-15367/2019/5203/Pav
vyjádření od VAS a.s, č.j. BV/1495/2019-Tra, ze dne 9.4.2019
Smlouva o připojení k distribuční soustavě VN č. 12233277 s E.ON Distribuce, a.s.,
podepsaná dne 10.3.2017
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007626 s E.ON Distribuce, a.s.,
podepsaná dne 6.2.2017
Souhlas s přeložkou TS od spol. Písek Žabčice, spol. s r.o.
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy od E.ON Distribuce a.s., zn. E745616314967 ze dne 3.4.2019
Nesouhlasné vyjádření k žádosti od E.ON Distribuce a.s., zn. S40325-16323156 ze
dne 30.4.2019
Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 310090005137 s GasNet, s.r.o.
zastoupený GridServices s.r.o. podepsaná dne 14.2.2017 vč. přílohy č. 1 smlouvy
Stanovisko k povolení stavby od GridServices, s.r.o., zn. 5001898837, ze dne
16.4.2019
vyjádření od Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 585326/19 ze dne
27.3.2019
vyjádření od UPC Česká republika s.r.o. (zastoupena spol. InfoTel, spol. s r.o.) ze dne
22.5.2019
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Prodloužení lhůty vyřízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ Brno, zn.
90999/2019-1150-OUZ-BR ze dne 8.4.2019
- Závazné stanovisko pro stavební řízení od Ministerstvo obrany ČR, SNM, OOÚZ
Brno, zn. 91899/2019-1150-OUZ-BR ze dne 7.5.2019
Dále stavebník doplnil:
- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od
spol. E.ON Distribuce a.s., zn. S40325-16323156 ze dne 18.7.2019
- Žádost o Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady ze dne 6.8.2019
- Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady od MěÚ Židlochovice, OŽP zn.
OZPSU/15580/2019/KG ze dne 21.8.2019
-

K oznámení zahájení řízení byla speciálnímu stavebnímu úřadu poštou doručena vyjádření,
stanoviska, podklady:
Dne 19.6.2019 souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, SÚ
zn. OZPSU/10490/2019-SK ze dne 14.6.2019
Dne 8.7.2019 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru k EIA od Krajský
úřad JMK, odbor životního prostředí, zn. S-JMK 66831/2019 OŽP/Sal ze dne 3.7.2019
Dne 12.7.2019 vyjádření od Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne
8.7.2019, zn. ARÚB/3565/19 DS
Dne 24.7.2019 oznámení o zahájení vodoprávního řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP,
zn. OZPSU/10854/2019-IŠ ze dne 23.7.2019
Dne 27.6.2019 oznámení o zahájení stavebního řízení od MěÚ Židlochovice, SÚ, zn.
OZPSU/10418/2019-LJ ze dne 25.6.2019
Dne 8.7.2019 se z ústního jednání telefonicky omluvil zást. Povodí Moravy, s.p. – Ing.
Spousta
Jinak k oznámení řízení speciální stavební úřad poštou, e-mailem neobdržel žádná jiná
vyjádření, stanoviska.
Další podklady:
- Plná moc od IMOS asfalt, s.r.o. pro Ing. Radko Vondra ze dne 10.5.2017
- Výpis z obchodního rejstříku IMOS asfalt, s.r.o.
- výpisy z katastru nemovitostí, informace o parcelách
- snímek z katastrální mapy
- Plán kontrolních prohlídek (u žádosti)
- Živnostenský list – Ing. Radko Vondra
- Osvědčení o autorizaci - Ing. Radko Vondra
- Plná moc pro zastupování - pro Ing. Jan Veselý ze dne 5.8.2019
- Protokol z ústního jednání ze dne 6.8.2019, č.j. OD/11597/2019 SO-P – s vyjádřením
obce Žabčice
Silniční správní úřad posoudil záměr se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených
orgánů a zjistil, že veškerá závazná stanoviska a rozhodnutí byla kladná, přičemž uplatněné
podmínky závazných stanovisek speciální stavební úřad vyhodnotil a zapracoval do podmínek
tohoto rozhodnutí. Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Ochranu veřejných zájmů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví podle
zákona o EIA zabezpečil speciální stavební úřad stanovením podmínek dle závazného
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí od KrÚ JMK, OŽP, zn. SJMK 129021/2015OŽP/Sal ze dne 17.10.2016; dle rozhodnutí o povolení výjimky ze
základních podmínek ochrany chráněných živočichů od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn.
S-JMK 1474/2017 OŽP/Što ze dne 7.2.2017; dle souhlasného závazného stanoviska k ověření
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změn záměru k EIA od Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, zn. S-JMK 66831/2019
OŽP/Sal ze dne 3.7.2019.
Ochranu veřejných zájmů z hlediska dalších složek ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví zabezpečil speciální stavební úřad stanovením podmínek dle koordinovaného
stanoviska od MěÚ Pohořelice, ze dne 3.6.2019, č.j.. MUPO-12612/2019/ZO/LAJ; dle
komplexního vyjádření ke stavebnímu řízení od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne 22.5.2019,
zn. OZPSU/6243/2019/VK; dle závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady od MěÚ
Židlochovice, OŽP zn. OZPSU/15580/2019/KG ze dne 21.8.2019; dle závazného stanoviska
z hlediska ochrany ovzduší od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, zn. S-JMK
6431/2017OŽP/Hel ze dne 14.2.2017; příp. dle závazného stanoviska ke stav. řízení od KHS
JMK, č.j. KHSJM 23197/2019/BM/HP, ze dne 9.5.2019 a závazného stanoviska ke stav.
řízení od HZS JMK, č.j. HSBM-6-4-349/1-OPST-2019, ze dne 26.4.2019.
Stavba byla speciálním stavebním úřadem v navazujícím stavebním řízení projednána i s
veřejností a nebyly k ní veřejností uplatněny žádné připomínky, námitky.
Dále byl záměr posouzen z hlediska vyjádření účastníků řízení. Do podmínek rozhodnutí byly
zahrnuty připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.
Silniční správní úřad posoudil předmětný záměr i z hledisek, že se dotýká ochranných i
bezpečnostních pásem vlastníků technické infrastruktury vyskytujících se v zájmovém území
stavby. Vlastníci těchto sítí poskytli kladná stanoviska a vyjádření. Stavebník k řízení doložil
stanoviska, vyjádření ke stavebnímu řízení. Do podmínek tohoto stavebního povolení
speciální stavební úřad zapracoval podmínky ze stanovisek, vyjádření ke stavebnímu řízení.
Některé kolize inž. sítí se záměrem investora nové dopravní infrastruktury bylo nutno řešit
překládkami, proto jsou tyto inž. sítě řešeny jako samostatné stavební objekty, povolované
samostatným správním rozhodnutím příslušných stavebních úřadů. Dotčení vlastníci
technické infrastruktury odsouhlasili navržené řešení, byly uzavřeny dohody (smlouvy) o
překládkách, některé smlouvy budou dořešeny před vlastní realizací vyvolaných přeložek.
Vyjádření, stanoviska od společností VAS a.s. a UPC Česká republika s.r.o. (zastoupena spol.
InfoTel, spol. s r.o.) nebyly do výroku tohoto rozhodnutí zapracovány, protože nedochází k
dotčení zájmů těchto společností.
K řešení otázky příjezdu a obsluhy staveniště speciální stavební úřad konstatuje, že napojení
vlastní stavby „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“, resp. obj. SO 307 – Úpravy
části silnice II/416 na stávající dopravní infrastrukturu je zajištěno přímo z dotčené krajské
silnice č. II/416.
Účastníci řízení:
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení speciální stavební úřad vycházel
z ustanovení § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu:
• Dle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:
IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008,
kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017
Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245.
•

Dle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3,
602 00 Brno (zastupující Jihomoravský kraj)
Město Pohořelice
Obec Žabčice
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•

Dle § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má
být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, RS Hodonín
•

Dle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby
na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:
parc. č. 1320/9, 1312/21, 1317/1,1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1317/7, 1312/66, 1312/67,
1312/68, 1312/69, 1312/70, 1312/71, 1316/1, 1316/2, 1316/3 v k.ú. Žabčice
parc.č. 3038/1 v k.ú. Smolín
Další účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu – účastníky jsou též další osoby, pokud mohou
být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech a povinnostech:
Archeologický ústav AV ČR
Vypořádání s námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Silniční správní úřad a speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy a nejsou ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Silniční správní úřad a speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním odvolání u MěÚ Židlochovice, odboru
dopravy.
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.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.
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Stavebník 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; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f/ ve výši 10000,- Kč je třeba uhradit na účet Městského
úřadu Židlochovice, číslo účtu: 19-2027059319/0800, var. symbol: 11597.

Poznámka:

MěÚ Židlochovice a OÚ Žabčice a MěÚ Pohořelice
se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení
na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 30 dnů (dle § 9b odst. 1 zákona o EIA).
Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci
Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245
(zastupující IMOS asfalt, s.r.o.)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3,
602 00 Brno (zastupující Jihomoravský kraj)
Město Pohořelice
Obec Žabčice
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, RS Hodonín
Archeologický ústav AV ČR
Ostatní účastníci (vlastníci sousedních pozemků) - veřejnou vyhláškou:
parc. č. 1320/9, 1312/21, 1317/1,1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1317/7, 1312/66, 1312/67,
1312/68, 1312/69, 1312/70, 1312/71, 1316/1, 1316/2, 1316/3 v k.ú. Žabčice
parc.č. 3038/1 v k.ú. Smolín
dotčené správní úřady
MěÚ Židlochovice, OŽP + pr. památkové péče
MěÚ Židlochovice, OD
KrÚ JMK, OŽP
MěÚ Pohořelice, OŽP
Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO
Krajská hygienická stanice JMK
Hasičský záchranný sbor JMK, odbor prevence
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

na vědomí
Městský úřad Židlochovice, SÚ
IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
Jihomoravský kraj

vyvěšení vyhlášky:
MěÚ Židlochovice, OVS
OÚ Žabčice
MěÚ Pohořelice
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