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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 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

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“), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
ust. §109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal                    
dne 05. 09. 2019 

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“), na základě tohoto přezkoumání  

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

s t a v e b n í    p o v o l e n í  

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. 
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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. 
 
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 
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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 
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.  

     
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracoval: Pavel Pospíšil, zodp. projektant: Ing. Pavel Ševčík spol. EXACT 
ING, s.r.o., Nezamyslova 6. 615 00 Brno – Židenice, IČ: 29236517, projektová 
dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná v srpnu 2019, pod. zakázkovým č. 
856-2018/525202. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
souhlasu speciálního stavebního úřadu.  

 
 



 
 

 
 - 4/12 - 
 

2. Stavebník je povinen: 
a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto 
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, vše písemnou formou  

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby 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,  

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, 
popřípadě jejich kopie,  

d) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, 
popřípadě jejich kopie,  

e) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání 
vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,  

f) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na 
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby  

g) stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad 
prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu 
osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský 
dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s 
ověřenou projektovou dokumentací.  

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky stavby:  
- Po vytyčení stavby a vytyčení IS 
- Provedení zemních prací 
- Po dokončení stavby 

4. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých 
dotčených sítí technické infrastruktury a s tímto vytýčením (polohou sítí) musí být 
prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět 
stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků 
(správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky 
jejich ochrany. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný 
protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění 
stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. 
Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou 
po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vytyčenou 
trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky, 
pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného 
vedení. 

5. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění silnice II/150. V souladu s 
ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez 
průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.  

6. Stavbou dojde k omezení provozu na silnici II/150 např. provádění stavebních prací, 
stání stavební mechanizace nebo kontejneru na komunikaci, pracovní činnost 
stavební mechanizace z komunikace apod., podléhá povolení zvláštního užívání – 
provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních 
komunikacích zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele 
stavby.  
Omezení obecného užívání částečnou příp. úplnou uzavírkou předmětné komunikace 
při provádění stavebních prací podléhá povolení částečné příp. úplné uzavírky event. 
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nařízení objížďky dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích zdejšího silničního 
správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby.  
Uzavírka příp. objížďka musí být označena předepsaným způsobem – stanovení 
přechodné úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, podléhá 
vydání opatření obecné povahy zdejším správním úřadem – Městským úřadem 
Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním, a to na základě návrhu 
zhotovitele stavby.  
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný 
správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a 
zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky 
k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti 
odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné 
povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách 
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, 
jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením 
místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení 
hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad 
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek 
nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu 
stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o 
stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy. 

7. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci 
negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici II/150 byl omezen v 
nejmenší možné míře. 

8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí 
postihu finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona.  

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních 
pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN 
uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích. 

11. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.  

12. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a 
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ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie 

13. Příčný a podélný spád konečné úpravy polní cesty musí být proveden tak, aby bylo 
možné plynule navázat na stávající silnici II/150 a na ostatní stávající komunikace. 
Z hlediska výškového řešení musí být cesta provedena tak, aby bylo možné napojení 
plánovaných komunikací. 

14. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, 
změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních 
nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani 
kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje 
odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit.  

15. Při provádění prací v zastavěných částech obce je nutné práce provádět způsobem, 
který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu, aby byla 
minimalizována možnost poškození konstrukcí objektů v blízkosti stavby.  

16. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení 
jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.  

17. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména  
 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – koordinované závazné stanovisko čj.: 

MUBPH 11335/2019 ze dne 01. 07. 2019  
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů  
1) při realizaci stavby, bude dostupnými technickými prostředky zabráněno 

poškození okolních stromů a porostů (viz ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích),  

2) v případě kácení dřevin, které však není v PD blíže popsáno, dojde k jeho 
provedení v době vegetačního klidu,  

3) terén v údolní nivě a korytě bude po provedení prací v případě jeho narušení 
uveden do původního stavu,  

4) případný přebytečný výkopový materiál bude odvezen mimo koryto vodního 
toku,  

5) v údolní nivě nedojde ke zvýšení ani snížení půdního povrchu navážkou a 
mimo prostoru vlastní stavby nebude půdní povrch zhutňován pojezdy 
mechanizace,  

6) při provádění stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných látek ze stavebních 
strojů ani jiné kontaminaci významného krajinného prvku (např. materiálem 
použitým při stavbě),  

7) žadatel projedná se správcem dotčeného vodního toku možnost zkrácení 
nového odláždění z navrhované 8,5 m vzdálenosti severně od propustku na 
cca 4-5 m.  
 

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. Z hlediska 

nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k 
projektové dokumentaci stavby žádné námitky. Stavebník po ukončení 
realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby 
(doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního 
odpadu, skládka, výkupna kovu apod.)  

 Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení k 
využívání odpadu nebo musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní 
suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní 
předpisy.  

 Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a 
jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je 
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zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 
na místě, na kterém byl vytěžen.  
 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – Odbor Životního prostředí stanovisko 
dotčených orgánů státní správy č.j.: MUBPH 10993/2019 ze dne 09. 05. 2019  
- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně, § 79 odst. 4) 

zákona: 
Projektová dokumentace neřeší nakládání s odpady vniklými při realizaci stavby.  
Stavebník po ukončení realizace záměru, přeloží doklady o nakládání s odpady 
z předmětné stavby (doklady o o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační 
linka stavebního odpadu, skládka, výkup kovu apod.). 
Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení 
k využívání odpadu nebo musí splňovat požadavky pro vstupní suroviny a při 
nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy. 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – Odbor územního plánovaní a 
stavebního řádu, závazné stanovisku orgánu územního plánování č.j.: MUBPH 
6772/2019 ze dne 18. 03. 2019  
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace pro 

stavební řízení, která je opatřena razítkem odboru územního plánování a byla 
podkladem pro toto závazné stanovisko. 
                             

18. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků 
řízení, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou 
součástí projektové dokumentace) a týkají se provádění stavby.  

19. V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení, 
požádá stavebník o jejich obnovení.  

20. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2021. V případě nedodržení termínu 
dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat 
speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 
stavebního zákona.  

22. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální 
stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního 
zákona  

23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží prohlášení projektanta příp. 
zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; 
zápis o odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazujících shodu 
vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s odpady ze 
stavby, tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo 
odstranění. 
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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 
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 

- 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. 

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. 

 
ODŮVODNĚNÍ:  
Dne 05. 09. 2019 podal stavebník žádost o stavební 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. 
Dne 07. 10. 2019 pod čj.: MUBPH 23546/2019 oznámil ODS BpH zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 
odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu 
poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 
Speciální stavební úřad v provedeném 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. 
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Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. 
doplněné): 

 Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní 
inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, stanovisko čj.: KRPZ-34104-1/ČJ-
2019-150806 ze dne: 15. 03. 2019.  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 
600, 760 01 Zlín, závazné stanovisko, č.j. KHSZL 060440/2019, ze dne: 25. 03. 2019 

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, Nerudova 450/9a, 767 01 
Kroměříž, stanovisko č.j. HSZL – 1669-2/KM-2019 ze dne: 29. 03. 2018 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem – koordinované závazné stanovisko čj.: MUBPH 11335/2019 ze dne 01. 
07. 2019 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Závazné stanoviko 
orgánu územního plánování č. j. MUBPH 6772/2019, ze dne: 18. 03. 2019 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 
137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Stanovisko dotčeného orgánu státní správy č. j. 
MUBPH 10993/2019, ze dne: 09. 05. 2019 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, Masarykovo nám. 
137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, povolení provádění stavby v silničním 
ochranném pásmu silnice II/150 č. j. MUBPH 15873/2019, ze dne: 04. 07. 2019 

 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
hodnocení ekologických rizik, tř. Tomáše Barti 21, 761 90 Zlín, č.j. KUZL 17686/2019, 
ze dne: 28. 03. 2019  

 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, vyjádření správce 
povodí a správce bezejmenného DVT zn: PM-130022/2019/5203/Žu 

 Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, vyjádření ze dne 18. 03. 2019 
 Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vyjádření ze dne 09. 04. 

2019 
 Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve spojení s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 183/2016 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
těmito účastníky: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 
3228/22, 76701 Kroměříž IČ: 01312774 a Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, 
IČ: 00287440 a Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 
70890013, č. sml. 1302/2019-SML/717/2550-19/Ru, č. sml. Investora SPU 380-2019-
525202 

 Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – Obec Loukov, Loukov 199, 768 
75 Loukov, IČ: 00287440, ze dne 15. 03. 2019. 

 Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 
61 Bystřice pod Hostýnem, ze dne 11. 09. 2019 

 Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 
761 90Zlín, zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 
23 Zlín ze dne 21. 03. 2019 

 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.l., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, vyjádření 
k projektové dokumentaci, zn. ARUB/1485/19 
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 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 
49451871, stanovisko č. 283/2019, ze dne 15. 03. 2018 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vyjádření čj. 
5001794512 ze dne: 19. 09. 2018 

 E.ON Distribuce s.r.o., RS Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice, IČ: 25186213, 
vyjádření čj.: L4570-16326006 ze dne: 14. 05. 2019 

 E.ON Servisní s.r.o., RCDS Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice, IČ: 
25186213, vyjádření čj.: H18502-16277304 ze dne: 05. 10. 2018 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 
Praha 3, IČ: 04084063, vyjádření čj.: 727575/18, ze dne: 19. 09. 2018 

 iteself s.r.o. Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno, vyjádření k existenci sítí čj.: 
18/004207 

 iteself s.r.o. Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno, vyjádření ke stavebnímu zařízení 
stavby čj.: 19/001243 

 NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, vyjádření ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zák. č. 183/2006 Sb., zn. 8290/18/OVP/N ze dne 
19. 09. 2018 

 NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, vyjádření ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zák. č. 183/2006 Sb., zn. 2328/19/OVP/N ze dne 
14. 03. 2019 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Vyjádření a 
stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu 
sítě technické infrastruktury spol. T-Mobile Czech Republic a.s., zn: E34347/18 ze 
dne: 19. 09. 2018 

 T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Vyjádření a 
stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu 
sítě technické infrastruktury spol. T-Mobile Czech republic a.s., zn: E10905/19 ze 
dne: 14. 03. 2019 

 Vodafone Czech Republic a.s., Nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření zn.: 
180919-092393999 ze dne 19. 09. 2018 

 Vodafone Czech Republic a.s., Nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření zn.: 
190314-1144113550 ze dne 14. 03. 2019 

 ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, sp. zn. 7420/19 ze dne 
14. 05. 2019 

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh 
účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. 
Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: 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 jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník 
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.  
 
Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků 
dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, a správce sítí nacházejících se 
v prostoru staveniště. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly 
potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.  
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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.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 
Otisk úředního razítka       
 
 
Bc. Jaroslav Koppa      Ing. Jiřina Drekslerová 
vedoucí ODS       referent ODS 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem     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. 
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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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