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Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22 
76701 Kroměříž zastoupený spol. EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 6. 615 00 Brno – 
Židenice, IČ: 29236517 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž 
zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 03. 2019 spol. EXACT ING, s.r.o., 
Nezamyslova 6. 615 00 Brno – Židenice, IČ: 29236517  

(dále jen „Stavebník“) dne 05. 09. 2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu: 

„Hlavní polní cesta C5 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem“ 
SO 101 Hlavní polní cesta C5 

SO 201 Mostek přes bezejmennou vodoteč M6 
SO 301 Svodný příkop SP6 

SO 302 Propustek P43a 
SO 303 Propustek P43b 

 

Na pozemcích parcelní číslo: 5146 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a na pozemcích 
parcelní číslo: 2106, 2107, 2108, 2109, 2059 k. ú. Příkazy u Osíčka. 
 
Popis stavby: 
Navrhovaná polní cesta je umístěna na pozemcích určených k její realizaci dle komplexní 
pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem“ s rozšířeným obvodem do k.ú. Příkazy u Osíčka“. 
 
SO 101 Hlavní polní cesta 
Polní cesta bude realizovaná v parametrech P4/30, tedy s navrženou šířkou komunikace 
4,0m s nezpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. Součástí dokumentace je i prodloužení dvou 
stávajících vjezdů na pozemky, napojení na stávající polní cesty a převedení přes vodní tok. 
Stavba je navržena tak aby byly zachovány stávající vjezdy a vstupy na sousední 
nemovitosti.  
Konstrukce vozovky pro polní cestu je pro polní cestu SO 101 navržena na třídu dopravního 
zatížení TDZ VI. a návrhovou úroveň porušení D2. Navržená skladba s drobnou úpravou 
odpovídá katalogovému listru PN 4-1 Katalogu vozovek polních cest, Mze, změna 2, březen 
2011. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní polní cesta, je ČSN 73 6109 požadované, aby 
povrch byl zpevněný, celoročně sjízdný. 
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Konstrukce polní cesty: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+  40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze  PS-CP 0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik    PI-E  1,0 kg/m2  ČSN 73 6129 
Štěrkodť     ŠD 0/32 170 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodť     ŠD 0/63 150 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        430 mm 
 
Obnova stávajících sjezdů (zpevnění stávajících sjezdů): 
Štěrkodť     ŠDA  170 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodť     ŠDB  150 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem       min. 250 mm 
 
Požadovaná únosnost na vrstvě ŠD Edef,2 min. 70 MPa a na plání Edef,2 min. 45 MPa.  
Zemní pláň je vyspádována základním příčným sklonem o min. hodnotě 3,0%. Zemní pláň 
musí být dostatečně zhutněna a dosáhnout při zkouškách hodnoty modulu přetvárnosti  
Edef,2 = min. 30 MPa pro cyklostezku a 45 MPa pro rozšíření stávající komunikace. V celé 
hloubce aktivní zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra zhutnění D= min. 100% 
Proctor standart, ρmax ˃ 1,75 t/m3 a Id = 0,8-09. Násypový materiál musí dosáhnout míry 
zhutnění D = min. 95 % Proctor standart. 
Svahy podél komunikace budou dosypány, ohumusovány a opatřeny hydroosevem.  
 
SO 201 Mostek přes bezejmennou vodoteč M6 
Mostek – propustek je navržen na polní cestu C5 ve staničení km 0,9690, s vnitřními 
rozměry 2,1 x 1,5 m. Jeho délka je navržena 5,7 m. Čela propustku jsou navržena ze 
železobetonu. Samostatný průtočný profil je tvořen z prefabrikovaných dílců např. IZM 35/10. 
Jsou navrženy pro zatížení silničními vozidly zatěžovací třída A s dovoleným zatížením 
217,6 kN/m2. Výška nadloží 300-7000 mm. Na konstrukci propustku budou použity 3 ks 
prefabrikpovaných dílců. Tyto prefabrikované dílce jsou uloženy na základové desce 
z betonu C25/30 vyztužené kari sítí 100/100/8 mm u obou povrchů. Základová deska je 
uložena na vrstvu zhutněného štěrkopísku v tl. 100 mm. Základová deska i prefabrikované 
dílce jsou uloženy vodorovně. Rám propustku bude zaizolován proti vodě. Bude použito 2x 
asfaltového penetračního nátěru SA12. 
Dno propustku je navrženo ve spádu 2,48 %. Spád je zajištěn pomocí spádového betonu 
C8/10. Propustek bude proveden do výkopu se sklonem svahů 1:1. Následný násyp 
zemního tělesa bude proveden výkopem zhutněným min. 95%PS. Skladba vozovky nad 
propustkem je navržena následovně: 
 
Konstrukce vozovky v místě rekonstrukce rámového propustku: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+  40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze  PS-CP 0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze  PS-CP 0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACP 16+ 70 mm  ČSN 73 6129 
Infiltrační postřik    PI-E  1,0 kg/m2  ČSN 73 6129 
Štěrkodť     ŠD 0/32 170 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        430 mm 
 
V místě rámového propustku je komunikace ve výškovém vypouklém oblouku. Příčný sklon 
komunikace je v místě propustku příčným levostranným sklonem 2,5% směrem ke krajnici. 
Krajnice je v prostoru propustku ve stejné skladbě jako vozovka. Mezi nezpevněnou krajnicí 
a římsou propustku je navržen odvodňovací žlab z betonových žlabovek. Voda tekoucí 
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žlabem je svedena do vodního toku. Do římsy je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou 
výplní. 
 
SO 301 Svodný příkop SP6 
Podél řešené polní cesty je v úseku km 0,330-0,397 a 0,44-0,779 navržen příkop, který bude 
vodu odvádět do nejnižších míst v trase cesty. V těchto místech bude umístěn propustek, 
jehož umístění bude respektovat umístění propustku přes stávající komunikaci. Odtokové 
poměry z okolních polí nebudou tedy stavbou změněny. 
Příkop mezi polní cestou a stávající silnicí bude v místech nižších sklonů než 1,0 % zpevněn 
betonovou žlabovkou. Tento příkop bude odvodněn v km 0,585 propustkem přes navrženou 
polní cestu. Voda bude svedena tímto propustkem do okolní zeleně. Úsek km 0,692 -0,779 
bude odvodněn do vodního toku, který polní cestu překonává v km 0,691. 
 
SO 302 Propustek P43a 
Trubní propustek DN 600 je navržen na levé straně polní cesty C5 ve staničení km 0,562-
0,575 (délka 13 m) v místě křížení se stávající polní cestou C3. Propustek bude z trub 
PWHD SN16 obetonovaných betonem C16/20 XA1 a tl. 100 mm, uložených na podkladní 
beton C 16/20  XA1 tl. 150 mm zpevněných kari sítí 150/150/6 mm, ve spádu 1,15°. Čela 
propustku budou šikmá, zpevněná lomovým kamenem usazeným do betonového lože. 
 
SO 302 Propustek P43b 
Trubní propustek DN 600 je navržen na levé straně polní cesty C5 ve staničení km 0,585 a 
odvádí vodu ze společného příkopu mezi silnicí II/150 a navrženou polní cestou. Délka 
propustku 9,6 m. Propustek bude z tub PEHD SN16 obetonovaných betonem C16/20 XA1 
v tl. 100 mm, uložených na podkladní betom C16/20 XA1 tl. 150 mm zpevněný kary sítí 
150/150/6 mm, ve spádu min. 0,50°. Čela propustku budou šikmá, zpevněná lomovým 
kamenem usazeným do betonového lože. 
 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní, příslušný podle § 16 a § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) a § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v 
platném znění, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona  

oznamuje 

zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští 
ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.  

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit  

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Dotčené orgány sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve 
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve 
větě první a druhé, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

V souladu s ust. § 36 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním 
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout ve 
výše uvedené lhůtě (do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení) v kanceláři speciálního 
stavebního úřadu, pracoviště Předzámčí, vstup č. 11, kancelář č. 2, úřední dny: pondělí, 
středa od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30, a to po 
předchozí telefonické domluvě.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Při vymezování okruhu účastníků společného územního řízení a stavebního řízení dospěl 
speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 109 
stavebního zákona přísluší: 

Rozdělovník:  
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník  

Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 
Kroměříž  

- podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být 
provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 
prováděním stavby přímo dotčeno; 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 jeho práva prováděním stavby přímo dotčena. 

Obec Loukov, IČ: 00287440, Loukov 199, 76875 Loukov 
Obec Osíčko, IČ: 00287563, Osíčko 56, 768 61 Osíčko 
Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
Zlínský Kraj, IČ: 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 760 00 Zlín 
ridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České 
Budějovice – České Budějovice 7 

- Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků, 
vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému 
břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva 
prováděním stavby přímo dotčena. 

Pozemky parcelní číslo: 314, 317/1, 317/2, 493/17, 613, 618/1, 319, 621, 622, 624, 
628/1, 628/2, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/7, 638/8, 638/9, 638/10, 638/12, 
638/13, 638/14, 703/3, 703/10, 938, 942/3, 1041/16, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 
2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058, 2061, 2062, 2063, 
2064, 2065, 2066, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110, 2114, 2118, 
2119, 2120, 2130, 2141, 2143, 2145, 2176, 2177 všechny k. ú. Příkazy u Osíčka. 
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Pozemky parcelní číslo: 753/2, 4118/10, 5096, 5111, 5135, 5140, 5141, 5142, 5143, 
5150, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 6536 k.ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem. 

 

Otisk úředního razítka       
 
 
Ing. Jiřina Drekslerová 
referent ODS BpH 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 
 

Toto oznámení 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:  
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve 
větě první, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
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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): 
- Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 

Kroměříž 
- Obec Loukov, IČ: 00287440, Loukov 199, 76875 Loukov 
- Obec Osíčko, IČ: 00287563, Osíčko 56, 768 61 Osíčko 
- Zlínský Kraj, IČ: 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 760 00 Zlín 
- Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha 3 
- E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České 

Budějovice – České Budějovice 7 

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  
Pozemky parcelní číslo: 314, 317/1, 317/2, 493/17, 613, 618/1, 319, 621, 622, 624, 
628/1, 628/2, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/7, 638/8, 638/9, 638/10, 638/12, 
638/13, 638/14, 703/3, 703/10, 938, 942/3, 1041/16, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 
2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058, 2061, 2062, 2063, 
2064, 2065, 2066, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110, 2114, 2118, 
2119, 2120, 2130, 2141, 2143, 2145, 2176, 2177 všechny k. ú. Příkazy u Osíčka. 

Pozemky parcelní číslo: 753/2, 4118/10, 5096, 5111, 5135, 5140, 5141, 5142, 5143, 
5150, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 6536 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, 
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního 

řádu, 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. 
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oddělení 

hodnocení ekologických rizik, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
 
- Obecní úřad Loukov 
- Obecní úřad Osíčko 
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů 
a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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