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Obec Loukov, IČO 002 87 440, Loukov 199, 768 75  Loukov, 
zast. Ing. Jiří Škrabal, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 

 

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  
/veřejnou vyhláškou/ 

 

Obec Loukov, IČO 00287440, Loukov 199, 768 75  Loukov, zast. Ing. Jiří Škrabal, IČO 
48476684, Batalická 583, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí (dále jen "žadatel") podala dne 
7.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  

Loukov - ZTV pro RD, II. etapa, 

na pozemcích parc. č. 358/157 (ostat.plocha/ostat.komunikace), 358/53 (zahrada), 5888 
(ostat.plocha/neplodná půda), 5890 (ostat.plocha/manip.plocha), 5889 (ostat.plocha/zeleň), 
6114 (ostat.plocha/silnice)  a 358/218 (trvalý travní porost), všechny v k.ú. Loukov u Bystřice 
pod Hostýnem (dále jen "stavba"). 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Podklady v řízení byly doplněny dne 5.3.2021. 
 
 
Popis stavby:  
 
SO 101 - Místní komunikace 
prodloužení stávající místní komunikace – šířka komunikace: 5,50 m; délka: 324,00 m; 
obousměrná dvoupruhová, povrch živičný, šířkové ohraničení betonovými silničními obrubníky; 
odvodnění podélnou drenáží z perforovaného PVC DN 90mm a dešťovými vpustěmi, 
s napojením do nově budované jednotné kanalizace. 
 
SO 301 – Kanalizace 
jednotná (na dešťové vody z nové komunikace a splaškové vody z 9 nových RD), PVC DN 250, 
v celkové délce 294 m; součástí jsou dále kanalizační odbočky, ukončené revizními šachtičkami 
DN 400;  
1.úsek (delší úsek) kanalizace (v délce 216 m) vedený z lokality II. etapy bude napojený do 
stávající jednotné kanalizace na p.č. 358/157 (v proluce mezi pozemky p.č.358/52 a 357), 
2.úsek (kratší úsek) kanalizace (v délce 78 m) bude napojen do stávající kanalizace vedené 
kolem silnice II/150 (na poz. p.č.6114). 
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SO 302 – Plynovod 
rozšířeni stávající sítě STL plynovodu v lokalitě; PE 100RC, SDR 11 dn 63x5,8, celková délka: 
196 m. 
Napojení nového rozvodu plynu pro novou lokalitu bude provedeno na stávající STL plynovod 
v kraji I.etapy zasíťování lokality Nivky, k.ú. Loukov (cca uprostřed polní cesty poblíž 
východního rohu pozemku parc.č. 358/151). Navrhovaný STL plynovod je ukončen zaslepením 
na konci řešené zástavby na rozhraní parc.č. 358/218 a parc.č. 358/219. 

 
SO 303 – Vodovod 
Rozšíření stávajícího vodovodu I.etapy, který bude napojen na stávající vodovod PE D90 v ulici 
I. etapy lokality Nivky u východního rohu pozemku parc.č. 358/151 napojení bude provedeno 
v koncové větvi v místě stávajícího podzemního hydrantu) a zaokruhován napojením jeho 
druhého konce na stávající vodovodní řad obce Loukov u západního rohu pozemku parc.č. 
358/219; PE 100 SDR 11 D90 v celkové délce 215m, včetně nadzemního hydrantu DN 80 a 
chrániček pod budoucí místní komunikací pro vedení budoucích nových vodovodních přípojek; 
napojení v koncové větvi v místě stávajícího podzemního hydrantu I.etapy. 
 
SO 401 - Veřejné osvětlení 
7 nových stožárů s výbojkovými svítidly – žárově zinkované parkové stožáry o výšce 4,5m nad 
upraveným terénem, s výbojkovým svítidlem se zdrojem sodíkovou výbojkou 1x70W; rozšíření 
rozvodu VO kabelem CYKY J-4x10mm2 v tr.DN75mm; celková délka rozvodů VO: 260m. 
Přívodní kabel pro nové osvětlení bude napojen ze stávajícího stožáru na parc.č. 358/157. 
Trasa kabelu povede podél nové komunikace v zeleném pásu. V trase rozvodu bude napájecí 
kabel propojen se stávajícím stožárem V.O. na rozhraní parcel č. 358/161 a 358/162.  
 
SO 403 - Přeložka kabelu CETIN 
Na parce č. 358/53 bude před vjezdem v zeleném pásu přerušena trasa kabelu PPFLE 
35x4x0,4 a kabelu PPFLE 10x4x0,4 a prázdné HDPE trubky 40/33mm barvy šedá. Přes rovné 
spojky budou napojeny na kabely PPFLE 50x4x0,4 a PPFLE 10x4x0,4 a přes spojku plasson 
na trubku 40/33 barvy oranžové se dvěma bílými pruhy; nová trasa povede přes vjezd a za 
vjezdem zahne na druhou stranu komunikace, kde povede cca 25m až do místa, kde se na 
parc.č. 358/157 naspojkuje na stávající trasu kabelů a trubky; délka přeložky: …. 
 
SO 402 – Rozvody NN - nejsou předmětem ÚŘ (na základě smlouvy o připojení k DS č. 
9001674265 budou řešeny provozovatelem DS v samostatném řízení). 
 

 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje podle § 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným 
orgánům a známým účastníkům řízení a současně v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 (věta 
druhá) stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením, neboť 
jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
záměru. Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky, popř. důkazy,  

nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, 

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto. 
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené 
(Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor ÚP a SŘ, úřední dny: Po a St 8,00-12,00, 13,00-
17,00 hod.).  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou 
plnou moc (náležitosti plné moci dle § 33 správního řádu). 
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Poučení: 
 
 Podle § 89 stavebního zákona: 
Odst. 1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a 
námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také 
připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, 
musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a 
připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 
Odst. 2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Odst. 3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený 
v odstavci 4, se nepřihlíží. 
Odst. 4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 
obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v 
územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K 
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Odst. 5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci 
řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení. 
Odst. 6) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na 
základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho 
působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní 
úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 
vlastnických nebo jiných věcných práv. 
 
 V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") máte možnost seznámit se s podklady 
rozhodnutí, vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění před jeho 
vydáním, a to nejpozději od výše uvedeného data. V této souvislosti však stavební úřad, 
upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které 
účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené 
lhůtě, což se v daném případě vztahuje na předmětné územní řízení, toto ustanovení 
neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a 
uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. 

 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
       
Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ v.r.  
vedoucí odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

Za správnost vyhotovení: 
 
Iveta MRÁČKOVÁ  
referent odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
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Správní poplatek  

Žadatel je povinen nejpozději před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek dle zák. č. 634/2004 
Sb.: 

• pol. 17 odst. 1) písmeno e) sazebníku spr. poplatků, ve výši 1 000,- Kč (SO 401 - Veřejné 
osvětlení, SO 302 – Plynovod, SO 403 – Přeložka kabelu CETIN); 

• pol. 17 odst. 1) písmeno f) sazebníku spr. poplatků, ve výši 20 000,- Kč (SO 101 – Místní 
komunikace); 

• pol. 17 odst. 1) písmeno h) sazebníku spr. poplatků, ve výši 3 000,- Kč (SO 301 – 
Kanalizace, SO 303 – Vodovod); 

v celkové výši: 24 000,- Kč. 

Poplatek je možno zaplatit přímo v pokladně MěÚ, převodem z účtu na účet Města B.p.H. číslo:  

27-1477670217/0100, případně složenkou, kterou vám na vyžádání stavební úřad zašle.  

Při platbě je nutno uvádět: Variabilní symbol: 1006003193. 

 

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 
Obdrží: 

 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona: žadatel, 

• Obec Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
zast. Ing. Jiří Škrabal, Batalická č.p. 583, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí 

 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn. 

• Obec Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona: vlastník pozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě: 
• vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 

Obec Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc; sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 
1 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt; sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

• držitelé jiného věcného práva k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt; sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu; sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

• správci sítí technické infrastruktury v území a vodního toku: 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu; sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Obec Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc; sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín  

 
Dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u; sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01  Zlín 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r; sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 
01  Zlín 1 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w; sídlo: J. A. 
Bati č.p. 5637, 760 01  Zlín 1 
MěÚ Bystřice p. H.-ÚP, Masarykova č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
MěÚ Bystřice p.H. - odbor životního prostředí, Pod Platany č.p. 2, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
MěÚ Bystřice p.H. - ODS, silniční správní úřad, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
Obecní úřad Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
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Účastníci řízení pro doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím: 
• MěÚ Bystřice p.H. – Odboru vnitřní správy, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod 

Hostýnem 1 
• Obecního úřadu Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u 

Kroměříže 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno (v případě doručování veřejnou vyhláškou se účastníci řízení 
podle § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v KN): 
• jedná se o pozemky parc.č.:  

5881,5884, 358/219, 358/217, 358/216, 358/215, 358/151, 358/150, 341/7, 307/5, 307/6, 341/6, 341/2, 
343/1, 345/1, 347/1, 352/1, 354/2, 355/2, 355/4, 357, 358/52, 358/158, 358/160, 358/162, 358/163, 
358/164, 358/2, 4327, 5893, 273/6, 273/7,  
st.321, st.320, st.237, st.262, st.506, st.278 

• Správci sítí technické infrastruktury v území: 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu; sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Obec Loukov, IDDS: gwjaup6; sídlo: Loukov č.p. 199, 768 75  Loukov u Kroměříže 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc; sídlo: K Majáku č.p. 5001, 
760 01  Zlín 1 
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