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Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

Obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, zastoupená na základě plné 
moci ze dne 20. 08. 2018 Davidem Němcem (nar. 06. 06. 1976), adresa pro doručování 
Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem  

(dále jen „stavebník“) dne 28. 11. 2018 podala žádost o vydání dodatečného povolení 
stavby:  

„Komunikace v lokalitě Nivky v obci Loukov“ 
„SO 101 Komunikace a chodník“ 

na pozemcích: 358/141 (ostatní plocha), 358/145 (orná půda), 358/156 (orná půda), 358/157 
(orná půda), 5859 (ostatní plocha) všechny v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Řízení o 
dodatečném povolení stavby bylo zahájeno dnem zahájení řízení o odstranění stavby (07. 
01. 2019). 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) jako 
speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a 
ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen "stavební zákon") a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl takto: 

Stavba „Komunikace v lokalitě Nivky v obci Loukov“, „SO 101 Komunikace a chodník“ na 
pozemcích: 358/141 (ostatní plocha), 358/145 (orná půda), 358/156 (orná půda), 358/157 
(orná půda), 5859 (ostatní plocha) všechny v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, se 
stavebníkovi, jímž je Obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440 a podle 
§ 129 odst. 3 stavebního zákona dodatečně  

povoluje, 

v níže uvedeném rozsahu, dle předložené projektové dokumentace pro dodatečné povolení 
stavby: „Komunikace v lokalitě Nivky v obci Loukov“ , kterou zpracoval Ing. Tomáš Olša, 
Tyršova, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 02605031. 
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Popis stavby: 
Projektová dokumentace řeší dodatečné povolení stavby účelové komunikace, které bude 
sloužit jako přístupová komunikace k zástavbě rodinných domů, k zahradám a garážím 
v lokalitě „Nivky“ v obci Loukov. Součástí stavebního objektu SO 101 Komunikace a 
chodníky je levostranná pěší komunikace (ve směru staničení), a odstavná stání. 
Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou účelovou komunikaci s volnou šířkou 5,50 m 
v úseku staničení 0,000 00-0,119 38 km, a v úseku 0,136 19- 0,290 10 km je komunikace 
provedena s volnou šířkou mezi zvýšenými obrubami 5,00 m. Celková délka komunikace je 
290,10 m. V začátku staničení se komunikace napojuje na stávající účelovou komunikaci 
umístěnou na pozemku parc. č. 358/141 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a ukončena je 
obratištěm pro osobní automobily o šířce 12,40m a délce 13,30m. Povrch komunikace je 
tvořen ze zhutněné štěrkodrti, na který bude proveden asfaltový nástřik. Z hlediska 
výškového řešení komunikace byla provedena s ohledem na minimalizaci zemních prací, 
příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. Povrchové dešťové vody jsou z komunikace 
svedeny podélným a příčným spádováním vozovky směrem do uličních vpustí a do 
stávajícího odvodňovacímu žlabu, který se nachází podél levé stany komunikace (ve směru 
staničení), zaústěn je do ul. vpusti, napojené na stávající kanalizační stoku (vlastníkem a 
správcem kan. sítě obec Loukov). Součástí stavebního objektu jsou i parkovací zálivy, 
s kapacitou 11 odstavných stání, rozměr jednoho odstav. stání 2,25x 5,75 m.  
V rámci komunikace jsou jednotlivé sjezdy k pozemkům řešeny pouze po hranici poz. parc. 
č. 358/157 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Po pravé straně navrhované komunikace 
jsou sjezdy provedeny jako samostatné zpevněné plochy ze štěrkodrti (5 sjezdů), po levé 
straně jsou sjezdy provedeny jako součást pochozí dlážděné plochy chodníku (8 sjezdů). 
Pochozí plocha chodníku je dlážděné ze zámkové dlažby, od vozovky účelové komunikace 
je oddělena silniční obrubou a od volných zatravněných ploch bude chodník oddělen 
chodníkovou obrubou. 
V místech sjezdů v navrhovaným RD jsou silniční obruby osazeny s převýšením 5,00 cm nad 
vozovkou. Povrh vjezdů bude proveden, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 7361110 
projektování místních komunikací, tzn. ze zámkové dlažby šedé a varovné pásy budou 
barevně kontrastní ze zámkové dlažby červené s plastickou povrchovou úpravou pro 
nevidomé. 

Konstrukce komunikace a podélných parkovacích stání, sjezdů 
Asfaltový beton    
Štěrkodť fr. 0-32 ŠD 150 mm 
Štěrkodť fr. 0-63 ŠD 150 mm 
Kamenivo 0-200  300 mm 
Celkem  600 mm 
 
Konstrukce chodníku: 
Dlažba DL 60 mm 
Ložní vrstva L 30 mm 
Štěrkodť fr. 0-32 ŠD 150 mm 
Kamenivo 0-200  300 mm 
Celkem  540 mm 
 
Konstrukce sjezdů: 
Dlažba DL 80 mm 
Ložní vrstva L 40 mm 
Štěrkodť fr. 0-32 ŠD 150 mm 
Štěrkodť fr. 0-63 ŠD 150 mm 
Kamenivo 0-200  300 mm 
Celkem  720 mm 
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Pro dodatečné povolení stavby se stanový tyto podmínky: 

1. Budou splněny podmínky dotčeného správce inženýrské sítě E.ON Servisní, s.r.o.,    
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření ze dne: 05. 09. 2018, 
pod zn.: H18502-16274746 

2. Budou splněny podmínky dotčeného správce inženýrské sítě E.ON Česká republika, 
s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření ze dne: 12. 09. 
2018, pod zn.: L4570-16276116 

3. Budou splněny podmínky dotčeného správce inženýrské sítě Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00Praha 3, vyjádření ze dne 27. 08. 2018, 
č.j.: 701834/18 

4. Budou splněny podmínky dotčeného správce inženýrské sítě GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

5. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména 
Policie ČR, Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 
Dopravní inspektorát, stanovisko čj.: KRPZ-96402-2/ČJ-2018-150806 ze dne: 21. 11. 
2018 

6. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: 

- Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. 

- Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitost. 

- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 
předpisy. 

- Zápis o odevzdání a převzetí stavby. 

- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky 
na stavby (§ 156 stavebního zákona). 

- Jiné doklady stanovené v souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru.  

- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 
právními předpisy. 

- Stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury (pokud byla předem 
vyžadována). 

- Záznamy stavebního deníku o kontrolních prohlídkách stavby, prohlídkách 
správců sítí technické infrastruktury apod. 

- Doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání stavebních odpadů 
oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění. 

Odůvodnění: 
Dne 28.11.2019obdržel ODS BpH žádost obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, 
IČ: 00287440, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 08. 2018 Davidem Němcem 
(nar. 06. 06. 1976), adresa pro doručování Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem o 
vydání dodatečného povolení stavby „Komunikace v lokalitě Nivky v obci Loukov“ stavební 
objekt „SO 101 Komunikace a chodník“ na pozemcích: 358/141 (ostatní plocha), 358/145 
(orná půda), 358/156 (orná půda), 358/157 (orná půda), 5859 (ostatní plocha) všechny v k.ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Řízení o dodatečném povolení stavby bylo zahájeno dnem 
zahájení řízení o odstranění stavby (07.01.2019). 
Při stanovení okruhu účastníků řízení v novém projednání postupoval ODS BpH v souladu 
s ust. 109 stavebního zákona takto: 
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Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 
správního řádu: 
- Obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, zastoupená Davidem 

Němcem (nar. 06. 06. 1976), adresa pro doručování Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod 
Hostýnem 

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČ: 28085400 

- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČ: 25733591 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 
04084063 

- GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labe, IČ: 27295567 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 

 
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu: 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno  

- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno  

 
Vlastníci sousedních pozemků či staveb v nejbližším okolí 

- st. 468, st. 492, st. 493, 307/5, 307/6, 308/2, 341/7, 358/115, 358/120, 358/146, 
358/147, 358/148, 358/149, 358/150, 358/151, 358/152, 358/153, 358/154, 358/166, 
358/167, 358/169, 358/170, 358/204, 358/211, 358/213, 358/214 všechny v k.ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

 
Vzhledem k tomu, že předložená žádost a její přílohy vykazovala vady a neposkytovala 
dostatečný podklad pro posouzení dodatečného povolení stavby, ODS BpH v souladu s 
ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu a v návaznosti na ustanovení § 129 odst. 2 
stavebního zákona, stavebníka přípisem č.j. MUBPH 769/2019 ze dne 09. 01. 2019 vyzval k 
odstranění nedostatků žádosti a zároveň řízení usnesením přerušil. 

Po dodání všech potřebných podkladů dne 04. 02. 2019 (čj.: MUBPH 5823/2019) ODS BpH 
oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby dotčeným orgánům a všem známým 
účastníkům řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a 
ohledání na místě.  

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny žádné 
námitky ani připomínky. Byly vzneseny pouze oprávněné podmínky a připomínky dotčených 
správců inženýrských sítí E.ON Distribuce, E.ON Česká republika, Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., k jejichž splnění byly stanoveny podmínky č. 1 až č. 4 
tohoto rozhodnutí. 
 
§ 129 stavebního zákona 
Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
(1) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění 
stavby: 

a) která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního 
úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu nebo 
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zařízení, které jsou kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního 
předpisu. 

b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu 
vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, nebo 

c) u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat. 
(2) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její 
vlastník prokáže, že: 

a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně 
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním 
opatřením o asanaci území, 

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje 
nebo omezuje, 

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem 
chráněným zvláštním právním předpisem. 

(3) U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu 
vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím 
odstranění. Pokud půjde o stavbu uvedenou v odstavci 2, stavebník nebo vlastník požádá o 
její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební 
povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti; v 
tomto řízení postupuje podle § 111 až 115. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o 
odstranění stavby zastaví. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o již dokončenou stavbu, byla stanovena podmínka provedení 
závěrečná kontrolní prohlídky stavby na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 
kterou podá stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Správní orgán posoudil všechny doložené podklady, přičemž konstatoval, že stavebník 
doložil dokumentaci, dle které se jedná o takové stavební práce, které především zlepší 
současný nevyhovující stav, 
 
ODS BpH v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle požadavků 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním 
stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními předpisy.  Stavebník prokázal, že stavbu není nutné podle § 129 odst. 
3 stavebního zákona odstranit, protože je v souladu s veřejným zájmem, podal žádost o její 
dodatečné povolení a předložil podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem v rozsahu 
jako k žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací.   
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem správní orgán rozhodl způsobem uvedeným ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 
 
V případě, že nebude ze strany účastníků řízení podáno proti dodatečnému povolení stavby 
odvolání a rozhodnutí nabude právní moci, bude řízení o odstranění stavby pro předmětnou 
stavbu zastaveno. 
   
Otisk úředního razítka 
 

za správnost vyhotovení: 
Bc. Jaroslav Koppa     Ing. Jiřina Drekslerová 
vedoucí ODS BpH      referent ODS BpH 
 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 



 
 

 
 - 6/7 - 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod 
Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ..................................  Sejmuto dne...................................... 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 

 

 

 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v 
návaznosti na ust. § 144 odst. 1) správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení 
dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem. 

 
Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního.  
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
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 tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v 
čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které 
mu předcházelo.  
Speciální stavební 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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Obdrží: 
Rozdělovník:  
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 
správního řádu (datová schránka, doručenka): 
- Obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, zastoupená Davidem 

Němcem (nar. 06. 06. 1976), adresa pro doručování Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod 
Hostýnem 

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČ: 28085400 

- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČ: 25733591 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 
04084063 

- GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labe, IČ: 27295567 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 

 
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu (veřejnou vyhláškou): 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno  

- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno  

 
- st. 468, st. 492, st. 493, 307/5, 307/6, 308/2, 341/7, 358/115, 358/120, 358/146, 

358/147, 358/148, 358/149, 358/150, 358/151, 358/152, 358/153, 358/154, 358/166, 
358/167, 358/169, 358/170, 358/204, 358/211, 358/213, 358/214 všechny v k.ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

 
Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):  

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo 
nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 
Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,  

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,  
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 

č. p. 600, 760 01 Zlín. 
 
 

 Obecní úřad Loukov 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení 
stavby na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného 
vyvěšení po uvedenou dobu 
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