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Výroková část:

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu
(dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo e) zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,
kterou dne 02.12.2013 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4,
doručovaci adresa: Šumavská 33, 60200 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

změnu stavebních objektů

povoluje

SO 301.2 Kanalizace dešt'ová - kanal. Řad (odvodnění 11/429)
SO 303 Přeložka kanalizace RS & Synek
SO 401 Veřejné osvětlení

v rámci stavby:
Silnice IISO Nesovice, khěovatka

(dále jen "stavba"), na pozemcích: st. 187, st. 188, st. 196, st. 211, st. 248, 162011, J620/3,
1620/5, 1620/72, 1620/93, 1620/94, 1620/98, 16201101, 16201102, 1620/1 07, 1620/109,
1620/110, 1620/111, 1620/112, 16201113, 1620/114, 1620/116, 1621/4, 1621/5, 1621/6, 1621/7,
1621/8, 1621/9, 1621/20, 1621/24, 1735/1, 1627/37, 1627/41, l735/2, l735/8, 1735/9, 1735/10,
1735/11, l755/4, 1755/5, 1765/2, l765/5, 1767/2, 1767/3, l772/1, 1772/3, 1772/4, 1772/5,
1772/6, 1777, l784, 2075, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr
Č. 1627/7, 1627/8, 1627/9, 1627/11, 1627/12, 1627/17, 1627/18, v současně zastavitelném území
obce Nesovice, v katastrálním území Nesovice,
podle projektové dokumentace změn stavby vypracované projektantem SHB, akciová
společnost, se sídlem Ostrava, Masná 1493/8, IČ 25324365 (zodpovědný projektant Ing. Zdeňka
Trčková, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1100815).
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Druh a účel povolované změny stavby:

Jedná se o změnu stavby "Silnice 1/50 Nesovice, křižovatka" v rozsahu objektů SO 301.2
Kanalizace dešťová - kanal. řad (odvodnění II1429), SO 303 Přeložka kanalizace RS & Synek,
SO 401 Veřejné osvětlení, která byla povolena stavebním povolením stavebního úřadu Bučovice
pod č.j. 801l0/výst/NO dne 28.04.2010, které nabylo právní moci dne 29.05.2010.

Dle projektové dokumentace změn stavby je předmětem změny stavby jednotlivých stavebních
objektů následující:
SO 301.2 - na stoce I a J doplnění zpětných klapek do kanalizačních šachet proti vniknutí vody
do kanalizace při povodňových průtocích - souvisí se zaústěním drenáží do stoky. Na základě
požadavku JMK došlo k upřesnění rozhraní SO 101 a SO 102 - zkrácení stoky I a její částečné
nahrazení propojenými vpustmi.
SO 303 - úprava profilu překládané kanalizace - zaměřením bylo zjištěno, že stávající odtokové
potrubí ze šachty je profilu ON 400, nikoli ON 300 jak bylo uvažováno v DSP. V rámci
zachování kapacity potrubí nahrazujícího stávající kanalizaci byla navržena změna profilu
potrubí na ON 400. Z důvodu přespádování části vozovky SO 101 došlo k úpravě sklonu vjezdu
k čerpací stanici PHM, k posunu a přespádování štěrbinového žlabu (SO 108). Nově je ŠŽ
zaústěn do trasy kanalizace SO 303. Byl upřesněn podélný sklon štěrbinového žlabu a umístění
štěrbinové vpusti a čistícího kusu. Přípojka štěrbinové vpusti 5ŠV1 je zaústěna do trasy
kanalizace SO 303 navrtávacím sedlem ON ]50 přímo do potrubí DN 400.
SO 401 - doplnění napájení, posun svítidla VO a propojení SSZ - úprava veřejného osvětlení
je vyvolaná akcí "Zvýšení bezpečnosti na křižovatce 11/429 a silnice 1/50", investorem je obec
Nesovice. a základě požadavku obce Nesovice na provedení přechodu pro chodce s částečným
zabezpečením SSZ je dořešeno napájení a propojení SSZ. Světelnou signalizací bude
zabezpečena polovina přechodu pro chodce ve směru jízdy od Uherského Hradište. Změna
se projeví v obsazení kabelové rýhy od RVO k tomuto přechodu, v konstrukci prostupu KP2, kde
přibude chránička z levé strany silnice 1/50 pod střední dělící ostrůvek. Stožáry SSZ budou
osazeny vose přechodu, svítidlo Zebra pro přisvětlení přechodu se SSZ bude umístěno
na samostatném stožáru lm před přechodem pro chodce (ve směru jízdy od UH). Dále se změna
projeví v zapojení rozvaděče VO.
Změnami se nemění charakter stavby ani obvod stavby (trvalý a dočasný zábor).

Pro provedení změny stavby před jejím dokončením zůstávají v platnosti podmínky
stavebního povolení pod č.j. 801l0/výstINO ze dne 28.04.2010, doplněné o tyto body:

změna objektů SO 301.2 Kanalizace dešťová - kanal. řad (odvodnění II1429), SO 303
Přeložka kanalizace RS & Synek, SO 401 Veřejné osvětlení, stavby "Silnice 1/50
Nesovice, křižovatka", bude provedena podle ověřené projektové dokumentace změn
stavby, vypracované projektantem SHB, akciová společnost, se sídlem Ostrava, Masná
1493/8, IČ 25324365 (zodpovědný projektant Ing. Zdeňka Trčková, autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby, ČKAIT 1100815). Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
pro provedení změny stavby před jejím dokončením - "SO 401 Veřejné osvětlení", bude
dodržen bod č. 4 upozornění Policie ČR, Odboru služby dopravní policie, pod č.j. KRPB-
51216-2/ČJ-2014-0600DP-SED, ze dne 13.03.2014 - osvětlení instalované před
přechodem pro chodce ve směru od Uherského Hradiště nesmí být v zákrytu
se světelným signalizačním zařízením umístěným na přechodu pro chodce. Nasvětlením
přechodu pro chodce nesmí dojít ke snížení viditelnosti a rozpoznatelnosti signálů
světelné signalizace.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
doručovaci adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno
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Odůvodnění:

Dne 02.12.2013 podal stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost o změnu výše uvedené
stavby před jejím dokončením, v rozsahu objektů SO 301.2 Kanalizace dešťová - kanaJ. řad
(odvodnění 1II429), SO 303 Přeložka kanalizace RS & Synek, SO 401 Veřejné osvětlení,
na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 28.04.2010 pod č.j. 801l0/výst/NO, které nabylo
právní moci dne 29.05.2010 a platnost tohoto stavebního povolení byla rozhodnutím Č. 25/2012
pod č.j. OSÚ-6723/20 12 gal ze dne 23.07.2012, které nabylo právní moci dne 28.08.2012,
prodloužena do 29.05.2014 a lhůta pro dokončení stavby do 30.06.2015.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 31.01.2014 pod č.j. MUB/OSÚ-2765/2014 gal zahájení
řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
11.03.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V průběhu vedeného řízení bylo při ústním jednání dne 11.03.2014 ze strany Policie ČR - Dl,
pracoviště Vyškov, ohledně stavebního objektu "SO 401 Veřejné osvětlení", upozorněno
na skutečnost, že světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce nebude v kolizi
s nasvětlením přechodu pro chodce. Toto upozornění bylo následně doručeno také písemně
pod č.j. KRPB-51216-2/ČJ-2014-06000P-SEO, s uvedením zjištěných závad při kontrolní
prohlídce dne 11.03.2014 na místě stavby, kde je mimo jiné ohledně stavebního objektu SO 401
Veřejné osvětlení v bodě Č. 4 uvedeno, že osvětlení instalované před přechodem pro chodce
ve směru od Uherského Hradiště nesmí být v zákrytu se světelným signalizačním zařízením
umístěným na přechodu pro chodce. Nasvětlením přechodu pro chodce nesmí dojít ke snížení
viditelnosti a rozpoznatelnosti signálů světelné signalizace.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu,
v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení,
jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby, přesto stavební úřad
upozorňuje, že v závěru zaslaného upozornění Policie ČR-DI je uvedeno, že pokud nebudou
uvedené závady odstraněny, nelze za bezpečnost a plynulost provozu vydat souhlas s uvedením
stavby do užívání.

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 do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně podáním u zdejšího
správního orgánu.
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.

otisk Zdeněk Bárek, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřaduúředního

razítka

Za správnost vyhotovení: Ladislav Gazda
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Nesovice a zdejšího
stavebního úřadu, následně bude opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno zpět na SÚ
Bučovice.

Na úřední desce:
Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko a

Poplatek:
Správní poplatek vyměřený podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
položky 18 odst. 5 sazebníku, ve výši 1000 Kč byl uhrazen na pokladně MÚ Bučovice dne 02.12.2013
(pokladní doklad č. 5634).

Rozdělovník:
Obdrží - do vlastních rukou:
Účastník stavebního rireni podle § J09 odst.! pism.a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst.J
správního řádu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4,
doručovaci adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno,

Veřejnou vyhláškou: Účastníci stavebního rireni podle § !09 odst.! písmoc) až j) stavebního zákona,
v postavení účastniků podle§ 27 odst. 2 správního řádu:
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-Ii 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-I i být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno
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Dotčené orgány:
Obec Nesovice, roOS: 7dcbcgm
Povodí Moravy, s.p., Provoz Koryčany, IOOS: m49t8gw
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jm kraj, roOS: z49per3
Správa a údržba silnic Jihornoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov,
ioos. k3nk8e7
RWE GasNet., roos rdxzhzt
Telefónica Czech Republic, a.s., roOS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., roOS: d4jumdj
E.ON Česká republika, s. r. o." roOS: 3S34cwz
ČO-Telematika, roOS: dgzdjrp
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, mos: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihornoravského kraje se sídlem v Brně, IDOS: jaaai36
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství, zde
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde
Lesy ČR, s.p., roOS: e8jcfsn
Krajské ředitelství policie Jihornoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, roOS: jydai6g
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního řádu, oddělení stavebního úřadu, úsek památkové
péče, zde
Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc, IOOS: Smjaatd
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, roOS: uccchjrn
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, roOS: eS2cdsf
České dráhy a.s., roOS: eS2cdsf
Jihornoravský kraj, Odbor dopravy, roOS: x2pbqzq


