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Městský úřad Bučovice
Odbor dopravy

Jiráskova 502, 685 01  Bučovice
Tel:  517 324 420                                                                                                                                                                            IČO: 00291676
Fax: 517 324 431                                                                                                                                                                            ID DS: td3be8p
email: kucera@bucovice.cz

Vyřizuje:  Kučera Karel –  oprávněná  úřední  osoba, úseku  silničního hospodářství, pověřená  komplexní agendou   silničního správního a 
speciálního stavebního úřadu

Č. j.:  Dop.  90 /2010-Ku                                                                 V Bučovicích  2010 –  04 -  27

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  A ROZHODNUTÍ
ve věci  stavebního povolení  stavby pozemních komunikací 

 Název akce:   „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka “, její dílčí část: SO 102 Úprava silnice II/429, SO 
103 Chodníky, SO 108 Zaústění místních a účelových komunikací, SO 109 Zpevnění svahu chodníku, 
SO 202 Opěrná zeď................................. dále jen „ SO 102, 103, 108, 109 a SO 202 „  nebo „ stavba „

 Místo stavby  .............................. Jmkraj, okres Vyškov, obec Nesovice,  k.ú. Nesovice – č. kód 703745 
 Stavebník : právnická osoba, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nus-

le, IČ 659 93 390, IDDS ( přes DS MD ČR ) n75aau3 ; s adresou pro doručování : Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno ............... dále jen „ Ředitelství silnic a dálnic ČR „

 Žadatel o stavební povolení : Ředitelství silnic a dálnic ČR,  v zast. : HBH Projekt spol. s r.o., Kabátní-
kova 216/5, 602 00 Brno, IČ  44961944 , IDDS e5y9wa6  ............. dále jen „ HBH Projekt, spol. s r.o. „ 

 K žádosti přiložena projektová dokumentace ( DSP ), vypracovaná SHB projekcí dopravních staveb, 
a.s.  Štefánikova 21, 602 00 Brno, Pobočka Praha, Kamenická 56, 170 00 Praha, stupeň DSP,  z dubna 
2009, srpna 2009, listopadu 2009 a ledna 2010, vedeno pod 4/09 002,   pro účel tohoto stavebního po-
volení, dále : dílčí část DSP záborový elaborát  (ZE) vypracovaný DD plus v.o.s., Geodetická kancelář, 
Pekárenská 12, 602 00 Brno, č.zak. 061 – 2009; dílčí část DSP Link projekt, Makovského nám. 2, 616 
00 Brno, zak.č. 09.019 .....................................................................................................  dále jen „ DSP „

I.
Městský úřad Bučovice, města s rozšířenou působností, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství  
(dále jen „ Městský úřad Bučovice, odbor dopravy „ nebo „ speciální stavební úřad „ ) vykonávající 
podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , přenesenou působnost 
jemu stanovenou , a to  podle   ustanovení  § 16 odst. (1),  § 40 odst. (1),  (4) písm. a),  zákona o po-
zemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o pozemních 
komunikacích “)  podle § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon „ ) vykonávající působnost spe-
ciálního stavebního úřadu u staveb silnic II. a III. třídy, u místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací,  příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů  ( dále jen „ správní řád „ )  obdržel dne 1. 2. 2010, (   postupně dne 2. 3., 4. 3., 9.3. a 
9. 4. 2010 doplněno )  žádost  Ředitelství silnic a dálnic ČR, v zastoupení právnickou osobou HBH 
Projekt, spol. s r.o.,  ve věci (o) vydání stavebního povolení pro  stavbu SO 102, SO 103, SO 108, SO 
109 a SO 202, jakožto dílčí části akce „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka“.  Žádost  navrhuje   vydá-
ní stavebního povolení dle § 115 a násl. ust. stavebního zákona, a to   na  provedení  uvedené  doprav-
ní stavby SO 102, 103, 108, 109 a SO 202. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení ve věci. 
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Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 23/2008 ze dne 28. 11. 2008,  pod č.j. 967/08/výst/NO, vydal 
Městský úřad Bučovice, obecný Stavební úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice.
Souhlas podle ust. § 15 odst. (2) stavebního zákona, s vydáním stavebního povolení, pod č.j. 
615/09/výst/NO, vydal dne 1. 9. 2009 Městský úřad Bučovice, obecný Stavební úřad Bučovice.
Souhlas podle ust. § 9 odst. (1) zákona o drahách, ke zřízení stavby, pod zn. DUCR-26571/09/A1, 
vydal dne 9. 6. 2009 Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Rozhodnutí Městského úřadu Bučovice, vodoprávního úřadu při odboru životního prostředí, Jiráskova 
502, 685 01 Bučovice ze dne 25. 8. 2009, kterým byl pod  zn. ŽP/VOD/958.3/09/OB vydáno formou 
souhlasu podle ust. § 17 odst. (1) písm. a) vodního zákona 
Rozhodnutím  Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 6801 82 
Brno ze dne 3. 6. 2008, kterým byla pod č.j. JMK 88226/2008 byla povolena úprava a zrušení připoje-
ní pozemních komunikací k silnici I/50 Brno-Holubice-Uherské Hradiště- státní hranice 
Rozhodnutí o povolení úpravy připojení veřejně přístupné účelové komunikace ke škole, které dne 17. 
9. 2008 pod č.j. Dop.680/2008, vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy

II.

Městský úřad Bučovice, odbor dopravy podle ust. § 16 odst. (1), § 40 odst. (1), (4) písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, podle ust. § 15 odst. (1) písm. c) stavebního zákona,  na základě předmětné 
žádosti o stavební povolení na provedení stavby, na základě stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a 
známých účastníků řízení, po ústním jednání k věci dne 21. 4. 2010, po přezkoumání předmětné žá-
dosti v souladu s ust. § 67 a § 68 správního řádu,  jako speciální  stavební úřad,  ve stavebním řízení a  
po ověření DSP podle § 109 až 114 stavebního zákona ,  rozhodl takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390 ; 
s adresou pro doručování : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno 
dále jen „ Ředitelství silnic a dálnic ČR „

se   vydává stavební povolení na stavbu: 

 SO 102 - Úprava silnice II/429
 SO 103 - Chodníky
 SO 108 - Zaústění místních a účelových komunikací
 SO 109 - Zpevnění svahu chodníku
 SO 202 - Opěrná zeď

dále jen ....................................................... „ SO 102, 103, 108, 109 a SO  202 „  nebo „ stavba „

a stavba  se podle ust.  § 115  stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

povoluje  

a to za těchto  závazných stanovených podmínek pro provedení a pro užívání stavby :

Účastníci řízení (  § 109 stavebního zákona - výslovně ) 
„ (1) Účastníkem stavebního řízení je
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a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o
      případ uvedený v písmenu g), 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
d) 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 navrhovanou stavbou 
    přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou 

     stavbou přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 

     navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu  ve stavebním řízení, které

     se  týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků  
     jednotek  podle  zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlast-
     nický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.
(2) Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. 

Základní údaje o  stavbě

1) Název stavby : SO 102 - Úprava silnice II/429, SO 103 – Chodníky, SO 108 - Zaústění místních 
a účelových komunikací, SO 109 - Zpevnění svahu chodníku, SO 202 - Opěrná zeď; dílčí část 
akce „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ 

2) Druh stavby - liniová, trvalá   stavba veřejné dopravní infrastruktury, veřejně prospěšná stavba,   
(formou stavebních úprav, novostaveb, změn dokončených staveb )

2.1) Projektant stavby  ( zpracovatel DSP )   -  SHB projekce dopravních staveb, a.s.  Štefáni-
kova 21, 602 00 Brno, Pobočka Praha, Kamenická 56, 170 00 Praha,  zodpovědný projek-
tant dopravní části  Ing. Petr Čech, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, v ČKAIT 
ev. pod č. 0007804

2.2) dílčí část DSP záborový elaborát  (ZE) - DD plus v.o.s., Geodetická kancelář, Pekárenská 
12, 602 00 Brno,  zodp. projektant Ing. Pavel Dvořák

2.3) dílčí část DSP Link projekt, Makovského nám. 2, 616 00 Brno, zodp.projektant Ing. Petr 
Svablík autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, v ČKAIT ev.pod č. 
1004307 

dále jen „ projektant„

3) Účel stavby  – rekonstrukce průsečné křižovatky silnic ev.č. I/50 a ev.č. II/429 v Nesovicích; stav-
ba zvýší  bezpečnost a plynulost dopravy v prostoru křižovatky, a to  zejména před a za železnič-
ním přejezdem v žkm 40, 188.  Mimo jiné, např.   úpravy, doplnění a přemístění:   chodníků,  pře-
chodů, míst pro přecházení, autobusových zastávek, hmatových úprav; úpravy   připojení veřejně 
přístupných účelových komunikací a místní komunikace k silnici I/50

4) Termín výstavby :  zahájení nejdříve 2010 ;  termín pro dokončení stavby -  nejpozději do 12/2014

4.1) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci ... ( viz. ust. § 115 odst. /4/ stavebního zákona )

                          
5) Název, sídlo stavebníka :

5.1) Stavebník  – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390
5.2)      Celkový odhad nákladů na stavbu SO 102, 103, 108, 109 a SO 202 – cca    6 969 284,- Kč 
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6) Budoucí uvažovaný vlastník a  správce ( výkon péče – správy a údržby ) stavby:
6.1) Po dobu realizace stavby -  zhotovitel stavby
6.2) Následně  a po zkolaudování stavby, po řádném předání - vlastníci předmětných pozem-

ních komunikací podle ust. § 9 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích  

7) Předmět  stavby ( stručný popis ): 

7.1) SO 102 Úprava silnice II429 –  Součástí objektu jsou úpravy konstrukce vozovky, osaze-
ní chodníkových obrubníků podél komunikace.  První část objektu řeší úsek od začátku 
úpravy v km 0, 000 k hranici SO 101, která je určena spojnicí konců zaoblení hran  
v křižovatce. Další úsek je vymezen od hranice objektu SO 101 ( za silnicí I/50 ) směrem 
na Koryčany a hranicí SO 653 Rekonstrukce přejezdu v žkm 40, 188, která je tvořena zá-
věrnou zídkou. Za přejezdem ( žkm 40, 188 ) pokračuje SO 102 od hranice objektu pře-
jezdu směrem na Koryčany až do konce úpravy v km 0, 130. Dopravní ostrůvky 
v křižovatce I/50 x II/429, které tvoří součást silnice II/429 mezi železničním přejezdem a 
silnicí I/50

7.2) SO 103 Chodníky – Předmětem objektu je vybudování nových chodníků a zároveň  (sou-
časně ) oprava stávajících chodníků. Konstrukce chodníků byly navrženy z betonové dlaž-
by v celkové tl. 240 mm. Podél chodníku, který vede mezi silnicí I/50 a dráhou, je navrže-
no zábradlí, které se stáčí k přejezdu trati ČD ( v žkm 40, 188) a navazuje na zábradlí za 
tímto přejezdem. Přechody přes komunikace jsou navrženy jako bezbariérové a detailní 
řešení je uvedeno v příloze B.6 Bezbariérové užívání. Provizorní nástupiště pro BUS na 
nezbytně nutnou dobu  stavby; dvě nová nástupiště BUS. Zámková betonová dlažba šedá 
a červená. ( Místní komunikace IV. tř., funkční skupiny D2 – pro pěší )

7.3) SO 108 – Tento stavební objekt řeší stavební úpravy připojení k silnici I/50:
Úpravu připojení místní komunikace Kout. Úpravu připojení veřejně přístupné účelové 
komunikace k čerpací stanici pohonných hmot. Úpravu připojení veřejně přístupné účelo-
vé komunikace k prodejně potravin, výhradně na pozemku stavebníka, t.j. na KN parc. č 
1772/1, v km 27,635/vpravo provozního staničení silnice I/50; zrušení stávajícího připoje-
ní účelové komunikace k prodejně potravin v km 27, 600/vpravo provozního staničení sil-
nice I/50.  Úpravu připojení veřejně přístupné účelové komunikace ke škole. U napojení 
místní komunikace Kout se využije stávající konstrukce a provede se výměna vrstev  kry-
tu v tl. 120 mm, obrusná vrstva je navržena z asfaltového koberce mastixového v tl. 40 
mm. Připojení veřejně přístupné účelové komunikace ke škole se provede jako chodníko-
vý přejezd s betonovou dlažbou ve stejné barvě jako navazující chodníky a od vozovky 
silnice II/429 bude oddělen nájezdovým silničním obrubníkem, součástí úprav je též sta-
vební úprava chodníku křižujícího sjezd. Připojení veřejně přístupných účelových komu-
nikací k prodejně potravin a k čerpací stanici pohonných hmot bude odděleno od silnice 
I/50 dvojřádkem ze žulových kostek. Odvodnění je součástí připojení místní a veřejně pří-
stupných účelových komunikací.

7.4) SO 109 – Na návodní straně je svah tělesa komunikace zpevněn záhozem z lomového 
kamene. V místech, kde je navržen chodník a  za chodníkem vychází těleso násypu je tato 
část součástí samostatného stavebního objektu. Jedná se o úsek stavby v rozsahu staničení 
km 0, 285 – 0, 400 a 0, 420 – 0, 440.

7.5) SO 202 – Opěrná zeď budovaná v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ na-
vazuje na mostní objekt SO 201. Opěrná zeď vymezuje koryto toku Hvězdličky ze tří 
stran. První část ohraničuje silnici II/429 a převádí veřejný chodník. Z prostorových důvo-
dů je opěrná zeď v tomto místě konzolovitě vyložena nad koryto Hvězdličky.  Druhá část 
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zpevňuje  druhý břeh toku. Třetí část tvoří stávající čelo, které bude zasanováno. Opěrná 
stěna je průměrné výšky 2, 70 m a konstantní tloušťky 0, 50 m. Maximální vyložení kon-
zoly  vychází 1, 10 m. Tloušťka konzoly je proměnná , v místě připojení ke zdi bude 0, 60 
m, na konci pak 0, 30 m. Konstrukce stěny bude založena hlubinně na dvojici velkoprů-
měrových pilot 600 x 600 mm. Provázání výstuže stěny s výstuží piloty bude realizováno 
v základu výšky 0, 60 m a šířky 1, 20 m. Součástí objektu je úprava koryta kamenem do 
betonu odvodnění rubu zdi pomocí drenáže a osazení ocelového zábradlí se svislou výpl-
ní. Opěrná zeď bude vybudována v době, kdy bude provoz veden po stávající silnici I/50. 
Po dobu vrtání pilot je navržena výluka na silnici II/429 v délce mim. 14 dnů, provoz na 
silnici II/429 bude po tuto dobu veden po objízdné trase. Po dbou výstavby opěrné stěny 
bude na komunikaci II/429 provoz omezen na šířku cca 5, 5 m.V rámci zachování co nej-
větší průjezdné šířky silnice II/429 bude  výkopová jáma pažená štětovými stěnami po ce-
lé délce. 

7.6) S tím spojené : terénní úpravy, srovnání terénu, úprava pláně zemního tělesa, přesun ze-
min, osazení  chodníkových a silničních obrub, úpravy povrchových znaků technické in-
frastruktury v místě stavebních zásahů, odvodňovací zařízení, ostatní zemní práce, násypy, 
zářezy,  hutnění a vykopávky, povrchové plošné   odvodnění ,  a ostatní práce a činnosti

7.7) Předmětem tohoto stavebního povolení není, nejsou :
- SO 901 – Opravy objízdných tras : nutné osazení zatímních mostních provizórií na 

objízdných trasách č.1 a č. 2, což je podmiňující pro výkon tohoto stavebního povo-
lení na provedení stavby

- stavby dráhy, stavby na dráze, obecné stavby a případná vodní díla   

8) Umístění stavby dle  DSP a GP č. 279-11/2009, GP č. 281-15/2009, GP č. .................( stavba bude 
trvale umístěna , na pozemcích ):
8.1) SO 102 na KN parc. č.   187, 1735/8, 1735/18, 1735/19, 1735/1, 1735/16, 1777/1, 1777/8, 

196, 211/2, 248/2, 1621/7, 1772/1, 1784/2, 1765/5, 1755/14, 1755/15, 188
8.2) SO 103 na KN parc.č. 187, 1620/94, 1620/111, 1621/9, 1621/20, 1621/29, 2075, 1735/16, 

1735/17, 1777/6, 1620/122, 196, 211/2, 248/2, 1620/110, 1620/123, 1620/125, 1620/128, 
1621/7, 1772/1, 1772/5, 1772/6, 1784/2, 1765/5, 1755/14, 1755/15, 188

8.3) SO 108 na KN parc.č. 1620/72, 1621/5, 1735/2, 1735/18, 1767/2, 1777/1, 1620/122, 
211/2, 1620/101, 1772/1

8.4) SO 109 na KN parc.č. 187, 1620/98, 1621/29, 211/2, 248/2, 1620/123, 1620/124, 
1620/125, 1620/126, 1784/2

8.5) SO 202 na KN parc.č. 1620/3, 1755/15.

9) Zhotovitel stavby : stavba bude prováděna dodavatelsky, a to  odborně způsobilou a  oprávněnou   
osobou (  viz. ust. § 160 stavebního zákona )  

9.1) Zařízení staveniště – po dobu realizace stavby  na pozemcích parc.č. 2692, viz. podmínka 
č. 8) tohoto povolení a dočasný zábor do jednoho roku dle DSP v.č. 7.1  ZE

9.2) Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím
9.3) Zhotovitel stavby ( stavební podnikatel ) včas požádá o vydání stavebního povolení na 

provedení mostních provizórií ( dočasných staveb  ) na objízdných trasách č. l a č. 2  
9.4) Bez stavebního povolení pro provedení předmětných zatímních mostních provizórií, bez 

jejich osazení na objízdných trasách č. 1 a č. 2, bez kolaudačního souhlasu není možné za-
hájit výkon tohoto stavebního povolení 
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Ostatní podmínky  a stavebně technické podmínky pro  provedení stavby:

10) Stavba bude provedena podle  projektové dokumentace ( DSP ) ověřené ve stavebním řízení, kte-
rou vypracoval  projektant ( viz. podmínka 2.1/, 2.2/ a 2.3/ tohoto rozhodnutí ). Tato DSP je nedíl-
nou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby oproti ověřené DSP nesmí být provedeny 
bez předchozího pravomocného povolení změny stavby před jejím dokončením podle ust. § 118 
stavebního zákona 

11) Stavebník  je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět  ( viz. § 6 odst. 1 písm. b/ vyhl. 526/2006 
Sb…)
11.1) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení stavby a všech podzem-
ních i  nadzemních sítí ( vedení a stavby technické infrastruktury ) , aby nedošlo k jejich případ-
nému poškození 

12) Kontrolní prohlídky stavby  :
- V rámci kontrolních dnů stavby při  účasti stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího, popř. do-

tčených orgánů (  stavebník zajistí, aby  termín konání KD oznámil  zhotovitel speciálnímu 
stavebnímu úřadu  min. 14 dnů předem, a to písemnou formou – viz. ust. § 152 odst. 3 písm.d/ 
stavebního zákona a § 6 odst. 2 vyhl.526/2006 Sb.  )

- Před vydáním kolaudačního souhlasu
- Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 

prováděné stavby, popř. jejich kopie

13) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zaří-
zení, zejména ( mimo jiné ) zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 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 ( zákon o zajištění dalších podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ) , nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, ve znění pozdějších předpisů

14) Při provádění stavby musí být průběžně dodržovány - všechny v úvahu přicházející obecně zá-
vazné a navazující právní předpisy, normy a technické předpisy, které nabízí ověřené a správné 
postupy a navazují na obecně technické požadavky na výstavbu pozemních komunikací, a to 
zejména:
- ustanovení  § 16 odst. ( 1 ) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, týkající se příslušných  závazných  technických norem, ustanovení a zásady 
obsažená v příslušných českých technických normách, mimo jiné   ustanovení a zásady ČSN 
uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  o pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů

- např.  ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací z ledna 2006, změna Z1 z února 
2010; ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a sta-
noviště- Část 1: Navrhování zastávek z května 2007; ČSN 73 6380 železniční přejezdy a pře-
chody z dubna 2004;   TKP, TP staveb pozemních komunikací, např. TP 192 Dlažby pro kon-
strukce pozemních komunikací, schváleno MD ČR pod č.j. 360/08-910-IPK/1 ze dne 21. 4. 
2008 , s účinností od 1.května 2008, STÚ, únor 2008;

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
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- ust. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozděj-
ších předpisů, zejména části týkající se staveniště § 24 c

- vyhl. č. 368/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb,

15) Při provádění stavby musí být veden stavební deník , do něhož budou pravidelně zaznamenávány 
údaje týkající se provádění stavby 

16) Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními předpisy

17) Výrobky pro stavbu musí splňovat ( vyhovovat ) podmínkám pro technické požadavky na výrobky 
podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18) Při provádění stavby musí být dodržena  ( respektována ) rozhodnutí, stanoviska a vyjádření  
účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy, jakož i stanoviska vlastníků a správců sítí – pou-
ze výsek týkající se této dopravní stavby :

18.1) Rozhodnutí o povolení úpravy a zrušení   připojení pozemních komunikací k silnici I/50, a 
to úprava připojení krajské silnice II/429, úprava připojení veřejně přístupné účelové ko-
munikace k čerpací stanici pohonných hmot, úprava připojení místní komunikace ul. Kout, 
úprava připojení veřejně přístupné účelové komunikace k prodejně potravin, zrušení připo-
jení veřejně přístupné účelové komunikace k prodejně potravin, které dne 3. 6. 2008 pod 
č.j. JMK 88226/2008 vydal Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 Brno

18.2) Rozhodnutí o povolení úpravy připojení veřejně přístupné účelové komunikace ke škole, 
které dne 17. 9. 2008 pod č.j. Dop.680/2008 vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, 
úsek SH, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

18.3) Rozhodnutí ve věci povolení částečné uzavírky silnice II/429 před a za železničním přejez-
dem v žkm 40, 188, v rámci akce „ Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část „  ze dne 4. 3. 
2010, které pod č.j. Dop. 176/2010-Ku, vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy,  sil-
niční správní úřad, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

18.4) Stanovení místní a přechodné úpravy provozu ( trvalého a přechodného dopravního znače-
ní ) na silnici ev. č. I/50, v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ ze dne  15. 4. 
2010, které pod č.j. JMK 152208/2009, které vydal Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

18.5) Stanovení místní úpravy provozu ( trvalého dopravního značení ) na silnici ev. č. II/429, 
v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ ze dne 12. 3. 2010, které pod č.j. Dop. 
1055/2009 Str., vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek dopravního značení, Ji-
ráskova 502, 685 01 Bučovice

18.6) Stanovení přechodné úpravy provozu ( přechodného dopravního značení ) na silnici ev. č. 
II/429, II/431, III/0508, III/0509, III/4317, III/4319, III/4292 a na MK v obci Nesovice, ze 
dne 17. 3. 2010, v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ , které pod č.j. 
Dop.1127/2009 Str. vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek dopravního znače-
ní, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

18.7) Stanovení místní úpravy provozu ( trvalého dopravního značení ) na veřejně přístupné úče-
lové komunikaci k prodejně potravin, které stanovil dne 24. 3. 2010 Oldřich Báča
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18.8) Stanovení  přechodné úpravy provozu ( dočasného dopravního značení ) na veřejně pří-
stupné účelové komunikaci k čerpací stanici pohonných hmot, které dne 21. 4. 2010 stano-
vil  RS+SYNEK, s.r.o. 

18.9) Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II/431, II/429, III/4291, III/4314 a 
III/43339, kterou, v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ , stanovil dne 20. 4. 
2010, pod č.j. MV 66151/2009 OD/7Šl Městský úřad Vyškov, Odbor dopravy, Masaryko-
vo nám. 1, 682 01 Vyškov

18.10) Stanovisko PČR KŘP Jmkraje DI Vyškov ze dne 26. 6. 2009 pod č.j. KRPB-61881/ČJ-
2009-061207

- na silnici II/429 bude u přechodu pro chodce dopravní stín vyřešen stavebně ( v PD řešeno
       VDZ ) nebo výstavbou děleného přechodu pro chodce )
- PD u výše uvedeného přechodu chybí prvky dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných tech-  

nických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace

- napojení účelové komunikace ke škole v místě křížení s chodníkem provést v jiném barevném 
odstínu zámkové dlažby ( červeném )

- z koordinační situace nejsou patrné navazující pěší trasy směrem k nádraží Nesovice, zda bude 
chodník souběžný s silnicí II/429 směr Koryčany ukončen nebo bude zřízeno místo pro pře-
cházení k výše zmiňovanému přechodu, v případě ukončení chybí hmatové úpravy

18.11) Stanovisko PČR KŘP Jmkraje, Odbor dopravní policie, Kounicova 24 v Brně ze  dne  26. 
6. 2009 pod č.j. KRPB-58667/ČJ-2009-0600DP-SED

-     před realizací akce je nutno požádat po předchozím vyjádření Policie ČR příslušný úřad o
    stanovení přechodné úpravy silničního provozu na dobu provádění rekonstrukce

-    v případě změn v projektové dokumentaci, je nutno vyžádat posouzení změny Policií ČR

18.12) Vyjádření Správy a údržby silnic Jmkraje, p.o.k., oblast Vyškov ze dne 30. 6. 2009 pod zn. 
8036/2009-VY/OlJa 8110

- Pro úplnost připomínáme, že předpokládané vedení objízdné trasy po dobu stavby po silnicích 
II/429 a II/431 přes obec Bohdalice je limitováno omezenou únosností stávajících silničních 
mostů ev.č. 429-002 v Kozlanech ( 10/16/196t ), 429-004 v Nesovicích ( 9/17/287t ) a 431-
005 u Kojátek ( 7/18/291t )

18.13) Vyjádření E.ON Česká republika ze dne 16. 6. 2008, zn. R11679 – Z050878731, platnost 
prodloužena do 31. 12. 2010 ( výsek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné 
zejména )

- ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických 
stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ( dále jen 
OP ) ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění

- při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělo-
vací zařízení, jste povinni dle zákona  č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit 
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví 
osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

- provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití ja-
kýchkoliv mechanizmů s nejvyšší opatrností

- neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňo-
vacího vedení

- neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování 
ECR na telefonní číslo 800 225 577 ...
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18.14) Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12. 5. 2009, č.j. 
53367/09/MBO/VOO ( výsek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- dojde ke střetu 
- při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinnost respektovat ochranná pásma podzemního 

vedení sítě  elektronických komunikací ( dále jen PVSEK ) a nadzemního vedení sítě slektro-
nických komunikací ( dále jen NVSEK ) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu 
k vedení

- před započetím prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné 
dokumentace

- s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce 
provádět ...

- upozornit  pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby 
zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami

- upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a poloho-
vými údaji ve výkresové dokumentaci

- upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy 
PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při 
provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti

- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit prá-
ce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě Pavel 
Markus tel. 602 538 503 , fax 541 134 402 ...

- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloub-
ky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě

- odkryté vedení je povinností zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení
- v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povi-

nost  vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli uhýbajícímu krytí nad PVSEK ...
- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinností vyzvat POS ke kontrole 

vedení před zakrytím a zához provést až po kontrole 
- trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněno přejíždět vozidly nebo stavebními mechanizmy

do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození...
- manipulační a skladové plochy je povinost zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se 

při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na 
vzdálenost menší než 1 m ...

- povinost při každé zjištěné, nebo způsobeném poškození, případně odcizení  SEK neprodleně 
oznámit Poruchové službě společnosti O2 Czech republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084

18.15) Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a. s.  ze dne 4. 6. 2009 pod zn. 2009-
1002/460/TÚ/so ( výsek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- dojde k dotčení zařízení a objektů s ním souvisejících v majetku a provozování VaK Vyškov, 
a.s....

- při dotčení zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a,s, ( vodovod) , resp. povrcho-
vých znaků těchto zařízení ( šoupátkové, hydrantové poklopy, atd. ) v rámci provádění po-
vrchů komunikace a chodníků ... , provést pozdvižení dotčených povrchových znaků na novou 
niveletu terénu a to ve spolupráci s Vak Vyškov, a.s. ...při křížení nebo souběhu zařízení 
v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. ( vodovod ) a přípojek tohoto zařízení s ostatními 
inž. sítěmi, dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

- investor ( příp. dodavatel ) stavby přizve zástupce VaK Vyškov,  a.s., ke kontrole souběhu a 
křížení zařízení VaK Vyškov, a.s. a to před zásypem výkopu

- při provádění prací v blízkosti zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. dbát zvýše-
né opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení tohoto zařízení ...
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18.16) Stanovisko RWE Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 29. 5. 2009, zn. 1947/09/115 ( vý-
sek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- před zahájením prací nechat si vytýčit plynárenské zařízení pracovníky JMP, a.s., kontakt na 
vytýčení tel. 602 131 960

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynáren-
ského zařízení, rozsahem ochranného pásma a s podmínkami RWE Jihomoravské plynáren-
ské, a.s. ze dne 29. 5. 2009, zn. 1947/09/115

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povi-
nen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění je-
ho bezpečnosti a spolehlivosti provozu 

- nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude odtěžena pouze ručně bez použití pneumatic-
kých, elektrických, bateriových a motorových nářadí

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně za-
bezpečeno proti jeho poškození

- neprodleně oznámit i sebemenší poškození plynárenského zařízení ( vč. izolace, signalizační-
ho vodiče, výstražné fólie atd ) na telefon 1239

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení ... příslušným 
regionálním centrem JMP ,a.s....

- případné zřizování zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude rea-
lizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení ...

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdů plynárenského zařízení

18.17) Vyjádření ČD-Telematika, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno ze dne 16. 6. 2009 pod zn. 
10427/09 ( výsek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- dojde ke styku s telekomunikačními vedeními ...
- stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhor-

šení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že  zajistí:
- prokazatelné seznámení pracovníků provádějící stavební práce s podmínkami ČD-Telematika 

ze dne 16. 6. 2009 pod zn. 10427/09
- písemně oznámit před zahájením prací zajistit  zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů  pře-

dem
- před zahájením  zemních prací vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení...
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení ( zařízení )
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení ( zaří-

zení )od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužíva-

li zde nevhodné nářadí ...
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení ( zařízení ) proti poško-

zení, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 

kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila pří-

stup ke kabelům...
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 

ČD-Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Brno, Ing. Novotný Oldřich, tel. 
+420 724 372 875 _BNO,HELP DESK, tel. +420 972 110 000
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18.18) Vyjádření ČD-Telematika, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno ze dne 7. 10. 2009 pod zn. 
18767/09 ( obdobné podmínky jako u předchozí podmínky 18.17/ tohoto stavebního povo-
lení )

18.19) Vyjádření ČD, a.s., RSM Brno, ze dne 8. 9. 2009 pod č.j. 2631/RSM/2009 ( výsek týkající 
se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- jedná se o stavbu situovanou v ochranném pásmu dráhy a na dráze
- zahájení a ukončení zemních prací na pozemku ČD, a.s. oznamte správci panu Michalíkovi  

(tel. 972 621 026, 724 256 832 ), případně jeho zástupci panu Sliackému / tel. 972 621 017, 
724 879 038 )

- po kolaudaci a zpracování oddělovacího geometrického plánu bude zahájeno majetkoprávní  
řízení k odprodeji pozemků s trvalým záborem, a to v případě stavebního objektu SO 103 
Chodníky a případně i SO 102 Úprava silnice II/429 ...

- z důvodů umístění stavby na drážních pozemcích bude Generálním ředitelem ČD, a.s. vydán 
průkaz „ Hromadné povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu ČD „   ...

- do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru ČD nesmí být práce 
na drážním pozemku zahájeny

- na pozemek dráhy nesmí být ukládána žádná  zemina, stavební materiál ani žádný odpad ...
- pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými  deriváty z použité mechanizace, provede in-

vestor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci
- z hlediska požární ochrany požadujeme, aby byl po celou dobu realizace stavby umožněn pří-

stup požární techniky a integrovaného záchranného systému ke všem drážním budovám a plo-
chám v žst. Nesovice

- pokud budou stávající přístupové cesty změněny, musí být tato změna ohlášena složkám IZS 
kraje

- stavba  v řešeném území  nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati ČD, 
provozuschopnost drážních zařízení, narušení plynulosti a bezpečnosti železničního  provozu

- realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení
- příslušný stavební  úřad žádáme o zaslání všech povolení týkajících se dané stavby na adresu 

ČD, a.s. RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

18.20) Stanovisko SŽDC, SDC Brno ze dne 16. 2. 2010 pod zn. 1689/10-SDC BNO-43/07 ( výsek 
týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- stavebník, do vydání stavebního povolení, dodá na Správu dopravní cesty Brno kopii souhlasu 
Drážního úřadu

- stavebník musí respektovat vyhlášku MD č. 177/1995 Sb., Stavební a technický řád drah, 
v platném znění

- realizací stavby nesmí dojít ke ztížení provozu, údržby a rekonstrukce drážních staveb a zaří-
zení

- v zájmovém území stavby se nachází kabely ve správě SDC Brno Správa sdělovací zabezpe-
čovací techniky, které nesmí být poškozeny

- minimálně 14 dní před zahájením prací v prostoru PZS km 40, 188 musí stavebník požádat o 
vytýčení jednotlivých tras kabelů, kontaktní osoba Remecký Josef tel. 972 626 048, mobil: 
602 571 646

- v zájmovém území se nachází kabely ve správě SDC Brno Správa elektrotechniky a energeti-
ky

- před zahájením zemních prací je třeba požádat o jejich vytýčení, kontaktní osoba Mička Lukáš 
tel. 972 625 442, mobil : 606 782 003 (Škarda Jan tel. 972 626 055, mobil 602 571 644)

- stavba musí být koordinována s projektem stavby „ Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část „ 
- v termínu 100 dní ( do 5. dne v měsíci ) před plánovaným datem začátku akce je nutno dodat 

na SDC Brno – Provozní útvar, zpracovaný návrh POV, aby akce mohla být zařazena do mě-
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síčního plánu výluk a ROV projednán dle závazných předpisů SŽDC, s.r., ( SŽDC, s.o. SDC 
Brno-Provozní útvar, Kounicova 26, 611 43 Brno, Ing. Macálka: tel. 972 626 099, 
725 502 691 )

- stavebník jako cizí právní subjekt je povinen uzavřít Smlouvu a konání výluky, kontaktní ad-
resa : SŽDC, s.o. Odbor řízení provozu, Bc Jiří Pálka, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 11 000, Bc 
Pálka Jiří: tel. 222 335 549, 602 592 985

- minimálně 14 dnů před zahájením stavby je třeba oznámit zahájení prací a postup  prací kon-
zultovat s vedoucím provozního střediska Traťmistrovského okrsku Medovice Pavlovi Vavro-
vi, tel. 972 627 859

- zahájení prací je třeba písemně oznámit na Správu dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 
Brno

- stavba není v rozporu s připravovanými a probíhajícími stavbami investora SŽDC, s.r. Sta-
vební správa  Olomouc

18.21) Vyjádření Národního památkového úřadu v Brně ze dne 11. 6. 2009, č.j. NPÚ-
371/4637/2009/TZ a ze dne 8. 4.  2010 pod č.j. NPÚ-371/2468/2010 ( výsek týkající se to-
hoto stavebního povolení, mimo jiné zejména )

- povinností investora je oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu 
AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné osobě ... provedení záchranného archeolo-
gického výzkumu

- pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy, je stavebník povinen 
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit ( viz. 
§ 176 stavebního zákona )

18.22) Stanovisko Povodí Moravy, s.p. v Brně, Dřevařská 11, ze dne 24. 6. 2009 pod zn. 
PM021238/2009-203/Fi (výsek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména)

- ukládáním stavebních materiálů a stavební sutě nesmí být negativně ovlivněny odtokové po-
měry v záplavovém území

- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či účinkům ropných látek

- stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových vod a podzemních 
vod a k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami

- pro provádění stavby bude před zahájením stavby zpracován přiměřený havarijní a povodňový 
plán ( § 71 vodního zákona )

- schválený řád bude před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Mo-
ravy , a.s.

- po ukončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stav-
bou v záplavovém území uložen

- budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu, - Po-
vodí Moravy, s.p., provoz Koryčany, Lískovec 26, pošt. schránka 13, 768 05 Koryčany, Ing. 
Boukal. tel. 724 291 985, 573 376 136

18.23) Závazné stanovisko KHS Jmkraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 26. 6. 2009 pod č.j. 
7066/2007/VY/HOK/Nov, č. dokumentu VY/27036/2009/HOK

18.24) Vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru ŽP ze dne 20. 7. 2009 pod č.j. ŽP/732/09

18.25) Vyjádření Městské úřadu Bučovice, odboru dopravy ze dne 9. 6. 2009

18.26) Vyjádření Městského úřadu Bučovice, Stavebního úřadu, úseku památkové péče ze dne 26. 
6. 2009
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18.27) Vyjádření Krajského úřadu Jmkraje , Odboru ŽP ze dne 18. 6. 2009, č.j. JMK 75 168/2009

18.28) Vyjádření Krajského úřadu Jmkraje, Odboru dopravy, oddělení pozemních komunikací,  ze 
dne 29. 6. 2009 pod č.j. JMK 75169/2009 (výsek týkající se tohoto stavebního povolení, 
mimo jiné zejména)

- realizace stavebních prací na silnici II/429 je podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí 
Městského úřadu Bučovice, odboru dopravy ve věci povolení uzavírky této silnice II. třídy a 
realizace stavebních prací na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komu-
nikacích je podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí Obecního úřadu Nesovice ve věci 
povolení uzavírky těchto komunikací nižší  kategorie

18.29) Stanovisko ČR MO, VUSS Brno ze dne 24. 6. 2009 pod č.j. 2078/2009-1383-ÚP-BR (vý-
sek týkající se tohoto stavebního povolení, mimo jiné zejména)

- minimálně 14 dnů před zahájením stavebních úprav požadujeme zaslání harmonogramu pro-
váděných prací a řešení dopravní situace Centru vojenské dopravy Olomouc faxem na č. 
973 406 701

- pokud by došlo u dané akce ke změnám, požadujeme zaslání pozměněné projektové dokumen-
tace VUSS Brno k posouzení

18.30) Vyjádření Ministerstva ŽP ze dne 27. 5. 2009 pod zn. 5129/560/09, 38997/ENV/09 

19) Stavbu lze  užívat jen  na základě kolaudačního souhlasu ( viz. ust. § 122 odst. 1 stavebního záko-
na a ust. § 6 odst. 1 písm. d/ vyhl. č. 526/2006 Sb.)
19.1) Po ukončení stavby a před zahájením užívání stavby  stavebník včas požádá  speciální sta-

vební úřad o vydání kolaudačního souhlasu ( viz. ust. § 122 stavebního zákona ) . Žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti 
jsou stanoveny v § 12 odst. (1) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá pravi-
dla ustanovení stavebního zákona a v plném rozsahu přílohy č. 5 této vyhlášky ( rozsah 
příloh na požádání stavebníka upřesní  speciální stavební úřad )

20) Městský úřad Bučovice, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro  předmět-
nou stavbu, pokud to bude vyžadovat silniční nebo veřejný zájem ( viz. ust. § 132  stavebního zá-
kona )

21) V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení ( dotčených 
osob) a dotčených orgánů , požádá stavebník o jejich obnovení

III.
Rozhodnutí o námitkách

Účastníci řízení žádné námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby 
nebo požadavkům dotčených orgánů, jimiž by bylo přímo dotčeno   jejich vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stav-
bě,  nebyly účastníky řízení,  ve stanovené lhůtě, uplatněny.

Odůvodnění
Městský úřad Bučovice,  odbor dopravy   podle   ustanovení  § 16 odst. (1),  § 40 odst. (1),  (4) písm. 
a),  zákona o pozemních komunikacích,  podle § 15 odst. (1) písm. c) stavebního zákona vykonávající 
působnost speciálního stavebního úřadu u staveb silnic II. a III. třídy, u místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací,  obdržel dne 1. 2. 2010, (   postupně dne 2. 3., 4. 3., 9.3. a 9. 4. 
2010 doplněno )  žádost  Ředitelství silnic a dálnic ČR, v zastoupení právnickou osobou HBH Projekt, 
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spol. s r.o.,  ve věci (o) vydání stavebního povolení pro  stavbu SO 102, SO 103, SO 108, SO 109 a 
SO 202, jakožto dílčí části akce „ Silnice I/50 nesovice, křižovatka“.  Žádost  navrhovala   vydání sta-
vebního povolení dle ust. § 115 a násl. ust. stavebního zákona, a to   na  provedení  uvedené  dopravní 
stavby SO 102, 103, 108, 109 a SO 202. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení ve věci. 
Městský úřad Bučovice, odbor dopravy na základě stanovisek dotčených orgánů a známých účastníků 
řízení, po přezkoumání předmětné žádosti Města Bučovice, ve smyslu ust. § 67 a § 68 správního řádu,  
jako speciální  stavební úřad,  ve stavebním řízení a  po ověření DSP podle § 109 až 114 stavebního 
zákona ,  rozhodl jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle ust, § 115 stavebního zákona 
stavbu povolil za podmínek pod č. 1 až 21 předmětného rozhodnutí. Speciální stavební úřad   v soula-
du s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil písemností pod Spč. 90/7 ze dne 22. 3. 2010 zahá-
jení stavebního řízení na předmětnou stavbu a současně na den 21. 4. 2010, v souladu s ust. § 49 odst. 
(1) správního řádu, nařídil ústní jednání;  současně v písemnosti  stanovil účastníkům řízení lhůtu pro 
podání námitek a vyzval dotčené orgány ke sdělení stanoviska. Ústní jednání proběhlo na místě stavby 
dne 21. 4. 2010 a z tohoto jednání byl vyhotoven protokol ( ve spise veden pod Spč. 90/10 ). K věci  
byla účastníkům řízení dána možnost k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí podle § 36 odst. (3) 
správního řádu. Ve stanovených lhůtách nebyly žádné námitky účastníků řízení, které by se přímo 
týkaly předmětu povolované stavby podány.  Stanoviska či jiná vyjádření byla uplatněna před ústním 
jednání a do  v protokolu k věci dne 21. 4. 2010.  Dotčené orgány měly možnost uplatnit svá závazná 
stanoviska a účastníci řízení, popř. jejich zástupci své námitky. K později podaným námitkám nebude 
přihlédnuto. K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo 
při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu zóny nebo územního projektu zóny, se 
nepřihlíží.  Pokud  dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem 
bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahá-
jení stavebního řízení, nesdělil ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska 
jím sledovaných veřejných  zájmů se stavbou souhlasí. Speciální stavební úřad  v provedeném staveb-
ním řízení zjistil, že  uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné sta-
vebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy; DSP splňuje obecné 
požadavky na stavby a je zabezpečena ochrana veřejných zájmů. Speciální stavební úřad neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby; byl zajištěn soulad stanovisek dotčených orgánů vyžadova-
ných zvláštním předpisy a tyto byly zahrnuty ( jejich část týkající se předmětné stavby ) do rozhodnu-
tí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití usta-
novení právních předpisů ve výroku uvedených. K řízení byly doloženy a dle úřední evidence speciál-
ního úřadu použity tyto doklady a podklady. K předmětnému návrhu/ žádosti pod č.j. 0123/10 bylo, 
mimo jiné, přiloženo, pro vydání požadovaného stavebního povolení:

- Projektová dokumentace ( DSP ), vypracovaná SHB projekcí dopravních staveb, a.s.  Štefáni-
kova 21, 602 00 Brno, Pobočka Praha, Kamenická 56, 170 00 Praha, stupeň DSP,  z dubna 
2009, srpna 2009, listopadu 2009 a ledna 2010, vedeno pod 4/09 002,   pro účel tohoto sta-
vebního povolení, dále : dílčí část DSP záborový elaborát  (ZE) vypracovaný DD plus v.o.s., 
Geodetická kancelář, Pekárenská 12, 602 00 Brno, č.zak. 061 – 2009; dílčí část DSP Link pro-
jekt, Makovského nám. 2, 616 00 Brno, zak.č. 09.019

- Rozhodnutí o povolení úpravy a zrušení   připojení pozemních komunikací k silnici I/50, a to 
úprava připojení krajské silnice II/429, úprava připojení veřejně přístupné účelové komunika-
ce k čerpací stanici pohonných hmot, úprava připojení místní komunikace ul. Kout, úprava 
připojení veřejně přístupné účelové komunikace k prodejně potravin, zrušení připojení veřejně 
přístupné účelové komunikace k prodejně potravin, které dne 3. 6. 2008 pod č.j. JMK 
88226/2008 vydal Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- Rozhodnutí o povolení úpravy připojení veřejně přístupné účelové komunikace ke škole, které 
dne 17. 9. 2008 pod č.j. Dop.680/2008 vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek 
SH, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
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- Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 23/2008 a veřejná vyhláška ze dne 28. 11. 2008, které 
pod č.j. 967/08/výst/NO vydal Městský úřad Bučovice, obecný Stavební úřad Bučovice, Jirás-
kova 502, 685 01 Bučovice; toto ÚR nabylo právní moci  dne 31. 12. 2008

- Souhlas Městského úřadu Bučovice, obecného Stavebního úřadu Bučovice ze dne 1. 9. 2009, 
kterým byl podle ust. § 15 odst. (2) stavebního zákona vysloven souhlas s vydáním stavebního 
povolení pro též stavbu SO 102, 103, 108, 109 a SO 202

- Souhlas Drážního úřadu, Sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc ke 
zřízení stavby, ze dne 9. 6. 2009 pod zn. DUCR-26571/09/A1

- Rozhodnutí Městského úřadu Bučovice, vodoprávního úřadu při  odboru životního prostředí, 
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ze dne 25. 8. 2009, kterým byl pod  zn. 
ŽP/VOD/958.3/09/OB vydán souhlas podle ust. § 17 odst. (1) písm. a) vodního zákona

- Rozhodnutí ve věci povolení částeční uzavírky silnice II/429 před a za železničním přejezdem 
v žkm 40, 188, v rámci akce „ Rekonstrukce žst. nesovice, II. část „  ze dne 4. 3. 2010, které 
pod č.j. Dop. 176/2010-Ku, vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy,  silniční správní 
úřad, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

- Stanovení místní a přechodné úpravy provozu ( trvalého a přechodného dopravního značení )
na silnici ev. č. I/50, v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ ze dne  15. 4. 2010, 
které pod č.j. JMK 152208/2009, které vydal Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, Žerotíno-
vo nám. 3/5, 601 82 Brno

- Stanovení místní úpravy provozu ( trvalého dopravního značení ) na silnici ev. č. II/429, 
v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ ze dne 12. 3. 2010, které pod č.j. Dop. 
1055/2009 Str., vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek dopravního značení, Ji-
ráskova 502, 685 01 Bučovice

- Stanovení přechodné úpravy provozu ( přechodného dopravního značení ) na silnici ev. č. 
II/429, II/431, III/0508, III/0509, III/4317, III/4319, III/4292 a na MK v obci Nesovice, ze dne 
17. 3. 2010, v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ , které pod č.j. 
Dop.1127/2009 Str. vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek dopravního značení, 
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

- Stanovení místní úpravy provozu ( trvalého dopravního značení ) na veřejně přístupné účelové 
komunikaci k prodejně potravin, které stanovil dne 24. 3. 2010 Oldřich Báča

- Stanovení  přechodné úpravy provozu ( dočasného dopravního značení ) na veřejně přístupné 
účelové komunikaci k čerpací stanici pohonných hmot, které dne 21. 4. 2010, stanovil 
RS+SYNEK, s.r.o.

- Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II/431, II/429, III/4291, III/4314 a 
III/43339, kterou, v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ , stanovil dne 20. 4. 
2010, pod č.j. MV 66151/2009 OD/7Šl Městský úřad Vyškov, Odbor dopravy, Masarykovo 
nám. 1, 682 01 Vyškov

- Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu „ Silnice I/50 Nesovice, 
křižovatka „ na její dílčí část, v rozsahu: SO 001, 107, 301.2, 302, 303, 401, 403, 405, 406, 
501, 701 a SO 702.1, které dne 31. 3. 2010 pod č.j. 80/10/výst/NO vydal Městský úřad Bučo-
vice, obecný Stavební úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

- Oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a pozvání k ústnímu jednání stavby  
„Silnice I/50 Nesovice, křižovatka“ na její dílčí část, v rozsahu SO C 004, C 101, C 104, C 
201, C 301.1, C 702. 2/ 2. část, které dne 26. 3. 2010 pod č.j. JMK 43944/2010 vydal Krajský 
úřad Jmkraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy se silnici II/429 
v žkm 40, 188 ( chodníky budou po obou stranách komunikace II.tř./429 Vyškov-Koryčany ) 
ze dne 5. 3. 2008, které pod č.j. 21-5036/08-40518-DÚ/A1 vydal Drážní úřad, Sekce stavební, 
oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

- Stavební povolení pro stavbu dráhy „ Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část „ ze dne 1. dubna 
2009, které pod č.j. DUCR-13978/09/A1, vydal Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc, 
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Nerudova 1, 772 58 Olomouc ( věcně, např.  svým SO 07 Rekonstrukce přejezdu v žkm 40, 
188 a SO 09 Sanace mostu v žkm 40, 178, navazuje na stavbu  )

- Oznámení zahájení stavebního řízení pro stavbu „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ na její 
dílčí část, rozsahu : SO 653 Rekonstrukce přejezdu v žkm 40, 188, PS 654 Úprava PZS v žkm 
40, 188, které dne 30. 3. 2010 pod č.j. DUCR-16124/10/Al, vydal Drážní úřad, Sekce staveb-
ní, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc ( dále jen „ oznámení DÚ o zahájení sta-
vebního řízení SO 653, PS 654 „ 

- Stanovisko Městského úřadu Bučovice, odboru dopravy ze dne 6. 4. 2010 ( ve spise vedeno 
pod Spč. 90/9) k „ oznámení DÚ o zahájení stavebního řízení SO 653, PS 654“ , které bylo 
DÚ prokazatelně doručeno dne 6. 4. 2010

- Závazné stanovisko KHS Jmkraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 26. 6. 2009 pod č.j. 
7066/2007/VY/HOK/Nov, č. dokumentu VY/27036/2009/HOK

- Souhlasné stanovisko HZS Jmkraje, úz. odbor Vyškov ze dne 22. 6. 2009, ev.č. HSBM-8-79-
2/6-OPR-2009

- Stanovisko PČR KŘP Jmkraje DI Vyškov ze dne 26. 6. 2009 pod č.j. KRPB-61881/ČJ-2009-
061207

- Stanovisko PČR KŘP Jmkraje, Odbor dopravní policie, Kounicova 24 v Brně ze  dne  26. 6. 
2009 pod č.j. KRPB-58667/ČJ-2009-0600DP-SED

- Vyjádření Správa a údržba silnic Jmkraje, p.o.k., oblast Vyškov ze dne 30. 6. 2009 pod zn. 
8036/2009-VY/OlJa 8110

- Vyjádření E.ON Česká republika ze dne 16. 6. 2008, zn. R11679 – Z050878731
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12. 5. 2009, č.j. 53367/09/MBO/VOO
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a. s.  ze dne 4. 6. 2009 pod zn. 2009-

1002/460/TÚ/so
- Stanovisko RWE Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 29. 5. 2009, zn. 1947/09/115
- Vyjádření ČD-Telematika, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno ze dne 16. 6. 2009 pod zn. 

10427/09
- vyjádření ČD-Telematika, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno ze dne 7. 10. 2009 pod zn. 

18767/09
- Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 2. 6. 2009
- Vyjádření Čeps, a.s. ze dne 3. 7. 2009 pod zn. 272/16114/3.7.2009/Dv
- Vyjádření Pozemkového fondu ČR ze dne 12. 6. 2009 pod zn. N 36603/09 k č.j. N 35001/09
- Vyjádření ČD, a.s., RSM Brno, ze dne 8. 9. 2009 pod č.j. 2631/RSM/2009
- Stanovisko SŽDC, SDC Brno ze dne 16. 2. 2010 pod zn. 1689/10-SDC BNO-43/07
- Sdělení Obvodní Báňský úřad v Brně ze dne 1. 6. 2009 pod zn. 02728/2009/01/001
- Vyjádření Národního památkového úřadu v Brně ze dne 11. 6. 2009, č.j. NPÚ-

371/4637/2009/TZ a ze dne 8. 4.  2010 pod č.j. NPÚ-371/2468/2010
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. v Brně, Dřevařská 11, ze dne 24. 6. 2009 pod zn. 

PM021238/2009-203/Fi
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 1. 6. 2009 pod zn. OPM/VY/337/09
- Vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru ŽP ze dne 20. 7. 2009 pod č.j. ŽP/732/09
- Vyjádření Městské úřadu Bučovice, odboru dopravy ze dne 9. 6. 2009
- Vyjádření Městského úřadu Bučovice, Stavebního úřadu, úseku památkové péče ze dne 26. 6. 

2009
- Vyjádření Krajského úřadu Jmkraje , Odboru ŽP ze dne 18. 6. 2009, č.j. JMK 75 168/2009
- Vyjádření Krajského úřadu Jmkraje, Odboru dopravy, oddělení pozemních komunikací,  ze 

dne 29. 6. 2009 pod č.j. JMK 75169/2009
- Stanovisko ČR MO, VUSS Brno ze dne 24. 6. 2009 pod č.j. 2078/2009-1383-ÚP-BR
- Vyjádření Ministerstva ŽP ze dne 27. 5. 2009 pod zn. 5129/560/09, 38997/ENV/09
- Smlouvy o právu stavby na cizích pozemcích na cizích stavbách ( viz. ust. § 110 odst. /2/ 

písm. a/ stavebního zákona )
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- Vyjádření Oldřicha Báči ze dne 26. 3. 2010, IČ 45614326, U škol 953, 685 01 Bučovice, 
s adresou pro doručování pošty: Prodejna potravin, 683 33 Nesovice 320

- Protokol z ústního jednání k věci stavby sepsaný dne 21. 4. 2010 v Nesovicích ( ve spise ve-
den pod Spč. 90/10 )    .... dále jen „ ústní jednání dne 21. 4. 2010 „    

        
K podmínce č. 7. 7) tohoto stavebního povolení: Předmětem povolované  stavby z objektivních důvo-
dů není : SO 901 – Opravy objízdných tras : spočívající v nutném osazení zatímních mostních provi-
zórií na objízdných trasách č.1 a č. 2, což je podmiňující k výkonu tohoto stavebního povolení na pro-
vedení stavby. Z průběhu stavebního řízení vyplývá, že zhotovitel stavby ( stavební podnikatel ) včas 
požádá o vydání stavebního povolení na provedení mostních provizórií ( dočasných staveb mostních 
provizórií ) na objízdných trasách č. l a č. 2  (  viz.  DSP POV Zásady organizace výstavby, a stanove-
né přechodné dopravní značení, v rámci akce „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ ). Bez pravomoc-
ného stavebního povolení na provedení předmětných zatímních mostních provizórií, bez kolaudačního 
souhlasu ( osvědčení o způsobilosti k užívání těchto  mostních provizórií ) není možné zahájit výkon 
tohoto stavebního povolení, t.j.   provedení stavby, zejména SO 102, SO 202   akce „ Silnice I/50 Ne-
sovice, křižovatka „ . Bez osazení zatímních mostních objektů ( předmětných mostních provozórií ) 
v rámci oprávněné stavební činnosti, nebude možné povolit uzavírky silnice II/429 a nařídit objížďky 
po objízdných trasách č. 1 a č. 2 dle DSP POV

K čl. III Rozhodnutí o námitkách : 
Žádné námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání předmětné stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, jimiž by bylo přímo dotčeno    vlastnické právo účastníků řízení  (do-
tčených osob ) nebo jejich právo založené smlouvou provést stavbu nebo jejich právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,  nebyly,  ve stanovené lhůtě, uplatněny. Návrhu fyzické 
osoby oprávněné k podnikání Oldřicha Báči , IČ 456 14 326, U škol 953, 685 01 Bučovice, s adresou 
pro doručování pošty a provozovny: Prodejna potravin, 683 33 Nesovice 320 ze dne 26. 3. 2010, který 
byl na Městský úřad Bučovice , odbor dopravy doručeno dne 30. 3. 2010 ( ve spise vedeno pod Spč. 
90/8), týkající se změny ( omezení ) užívání veřejně přístupné účelové komunikace, která je mimo 
obvod stavby, nebylo   možné v rámci tohoto stavebního povolení vyhovět. Toto rozhodnutí ( viz. 
podmínka č. 7.3/, v rámci SO 108 ) povoluje pouze a výhradně stavební úpravu stávajícího připojení 
veřejně přístupné účelové komunikace v silničním km 27,635 ve směru staničení silnice I/50 vpravo, a 
to pouze na pozemku KN parc. č. 1772/1  ( tedy mimo pozemek KN parc.č. 1765/16, LV 689 ). DSP a 
toto stavební povolení nezakládá nové majetkoprávní vztahy ke stávající veřejně přístupné účelové 
komunikaci, týká se výhradně stavební úpravy připojení na pozemku stavebníka KN parc.č. 1772/1.
Podle podmínky č. 10) musí být celá stavba a tedy i její dílčí část SO 108 úprava připojení a zrušení 
připojení  k prodejně potravin provedena podle  projektové dokumentace ( DSP ) ověřené ve staveb-
ním řízení. Případné změny stavby oproti ověřené DSP nesmí být provedeny bez předchozího pravo-
mocného povolení změny stavby před jejím dokončením podle ust. § 118 stavebního zákona, toto se 
týká též případných zásahů do vlastnických práv vlastníka pozemku KN parc. č. 1765/16 ( tedy 
pozemku Oldřicha Báči ) s tím , že GP č. 281-15/2009 s 22. 6. 2009, č. 15/2009, očíslování odsouhla-
seno dne 10. 7. 2009 pod č. 746/2009 – nebyl vložen do  katastrálního operátu ( do KN ) . Z dikce 
ust. § 7 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích předmětná účelová komunikace slouží  ke spojení 
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí 
s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 
Příslušný silniční správní úřad  může na základě vlastníka účelové komunikace a po projednání 
s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou ko-
munikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Výše uvedené 
má též oporu v pravomocném rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, ze 
dne 3. 6. 2008, č.j. JMK  88226/2008, ve kterém je předmětná účelová komunikace založena jako 
veřejně přístupná účelová komunikace.
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Vyrozumění

 Stavebník je povinen v souladu s ust. § 28 zákona o pozemních  komunikacích  zajistit  ( dle po-
vahy ) průběžné odstraňování závad ve sjízdnosti, ve schůdnosti způsobené předmětnou stavbou

 Při nedodržení projektového řešení se stavebník  vystavuje nebezpečí postihu   finančními sank-
cemi  (viz ust. § 178 až § 183 stavebního zákona)

 Sousední pozemky stavby  a stavby  na  nich: ( t.j. SO 102, 103, 108, 109 a 202 ):
1 1765/14, 1765/2, 1765/16, 1765/5, 1620/127, 1620/94, 1767/2, 1767/3, 1772/3, 1620/102, 1620/113,

1772/4, 1620/112, 1620/122, 1620/110, 1772/5, 248/1, 1784/2, 1755/15, 1777/6, 1735/19, 1621/7, 
1627/54, 1627/56

2   1772/1, 760/4, 760/5, 1620/72
4   1772/1, 1621/9, 1735/8, 1735/1, 1735/16, 1755/4, 1621/20
5   1620/101, 1620/116, 1767/3, 1620/72
8 1736/2, 1620/114, 1767/2, 1620/1011772/1, 1620/122, 1620/112, 1772/4, 1620/113, 1620/102, 

1620/121, 1772/3, 1620/116, 1620/101,      1620/114, 1620/72
13 1765/5, 1620/127, 1772/1
14 1755/4, 1765/5, 1735/16, 1735/1
19 1620/1, 1620/14, 1620/112, 1620/123, 1620/110, 1772/1
20 1620/110, 1620/122, 1620/109, 1620/98
24 1620/110, 1620/98, 1620/125, 1722/5, 1620/122
27 1772/5, 248/1, 1620/125
28 1772/6, 248/1, 1772/1, 1620/110
30 1755/15, 248/2, 248/1, 1772/1
33 1620/93, 347, 1755/5, 1755/15
34 1620/3, 1777/1, 1784/1, 1784/2, 1620/93, 1755/15
36 1784/1, 1784/2
37 1755/15, 1755/5, 1620/3, 1620/126, 1784/2, 1777/6, 1777/1, 1777/7, 1777/8, 1772/1
39 1755/15, 177/6, 1755/5, 1735/2, 1735/18, 1735/19, 1777/7
40 73, 1777/1, 1735/18, 1735/19, 211/2
41 1777/1, 1735/2
42 1755/15, 1755/5, 1777/1
43 1777/7, 1777/1, 1735/2, 187, 188, 1777/8, 1772/1, 1621/7
45 1777/7, 1755/15, 1772/1, 1621/7, 1735/19 
46 188, 1735/19, 2136, 1621/29, 211/6
47 211/1, 1621/5, 187, 1735/19, 1735/2
50 1735/19, 187, 1621/30, 196, 1621/7, 1621/29
51 188, 1621/7
53 1621/30, 188, 1621/8,187, 1621/6, 2136
57 1621/30, 188, 196, 1735/19, 1772/1, 1627/54
60 211/2, 73, 1735/2
79 1621/20, 1765/5, 1621/17, 1765/1, 1627/33
80 1621/24, 1621/9, 256, 1735/8, 1735/17, 1765/5
82 1735/17, 1735/9, 1621/24, 256
83 2075, 1735/1, 1735/9
87 1765/5, 1735/8, 1735/16, 1755/14, 1755/4, 1621/24, 1735/9, 1735/10, 1735/11
88 1755/4, 1765/5, 1735/16, 1735/1
89 1755/14, 1755/4, 1735/1, 1765/5

K podmínce č. 10) tohoto rozhodnutí: Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby 
s ověřenou DSP. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a 
ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování vý-
sledků zeměměřičských činností v souladu s čtvrtým oddílem zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřič-
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ství .., ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení stavby bude  jedním z podkladů pro  vydání 
kolaudačního souhlasu.

Toto rozhodnutí  nevyvazuje stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby  (stavebního podnikatele ) a 
stavbyvedoucího z povinností a odpovědností založených stavebním zákonem (např. v ust.  §152,  
§153, § 159, § 160 atd. ) pokud nejsou uvedeny ve výroku tohoto stavebního povolení

Případné škody způsobené v přímé souvislosti se stavbou - budou odstraněny na náklad stavebníka, 
případné spory řeší soud, podle platných obecně závazných právních předpisů ( stavebník odpovídá za 
všechny škody, které mohou vzniknou v přímé souvislosti se stavbou, provozem staveniště… )

Poučení účastníků 
Proti tomuto  rozhodnutí je možné podat odvolání  ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (do-
ručení)   ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Bu-
čovice .  Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné ( § 82 odst. 1 správního řádu ) . 
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, musí mít náležitosti  podání uvedené  v § 37 odst. 2 
správního řádu , musí  obsahovat údaje a ostatní náležitosti uvedené v § 82 odst. 2, 3  a 4 správního 
řádu.   Podle §  85 odst. 1 správního řádu  má  včas podané odvolání   odkladný účinek . Stavba nesmí 
být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá plat-
nost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou  let ode dne, kdy nabude toto rozhodnutí právní   moci.

Vyhotoveno:  dne  27. 4.  2010
Vypraveno:    dne 27. 4. 2010

                                                                                                                     Kučera Karel, v.r. 
                                                                                                    úředník  úseku  silničního hospodářství
                                                                                                  v působnosti speciálního stavebního úřadu

Za vydání tohoto povolení byl podle pol. 17 odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů vyměřen správní poplatek ve výši 3000,- Kč, který byl uhrazen dne: 16. 3. 2010, č. pokl.  1579

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyho-
tovení ověřené projektové dokumentace.
Přílohy - doklady k vydání tohoto rozhodnutí: t.j. souhlasy, vyjádření, DSP stavby  ( výkresová část a 
ostatní je k nahlédnutí u  zdejšího stavebního úřadu ).

Speciální stavební úřad  posoudil předmětnou liniovou dopravní stavbu jako stavbu s velkým počtem 
účastníků ,  což odůvodňuje vydání stavebního povolení formou veřejné vyhlášky  (viz.   §144 odst. 1 
správního řádu )

Toto  rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů .   Poslední  den této lhůty  je dnem doru-
čení.
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Rozhodujícím datem pro doručení tohoto stavebního povolení je datum vyvěšení vyhlášky na úřední 
desce , viz. § 22 , § 25 odst. 2 a 3 správního řádu,  nikoliv doručení této písemnosti poštou. 

Přílohy :  bez příloh

Doručí se:

a) Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. ( 1)  písm. a) a b), § 115 odst. (5)  stavebního zá-
kona a podle ust.§ 27 odst. (1) správního řádu :

 Ředitelství silnic a dálnic ČR , Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno,  Ing. Věra Hoderová, 
IDDS:  n75aau3 ( přes DS MD ČR );    v zastoupení  HBH Projekt, spol. s r.o., Tomáš Jedlička, 
IDDS : e5y9wa6

 Obec Nesovice , IČ 00292141, IDDS 7dcbcgm, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, IDDS  k3nk8e7; s adresou 

pro doručení: Správa a údržba silnic Jmkraje, p.o.k., oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 
Vyškov 

 České dráhy, a.s. , IČ 70994226, IDDS e52cdsf , nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 
1 – Nové Město; s adresou pro doručení : České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, 
Kounicova 26, 611 43 Brno

 RS + SYNEK, s.r.o. , IČ 60745550, IDDS  xgvyc2n  , Veslařská 507/179, 637 Brno
 Zemědělská vodohospodářská správa, IČ 00020451  , IDDS nt6airr , organizační složka státu, 

Hlinky 131/60, 603 00 Brno; s adresou pro doručení: Zemědělská vodohospodářská správa, deta-
šované pracoviště Vyškov, Palánek 1 - Agrodům, 682 01 Vyškov

toto rozhodnutí a veřejná vyhláška  se doručuje do vlastních rukou.

ostatní účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 písm. c) až g)  stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ust.  §27 odst. ( 2 ), (3)  správního řádu :

toto oznámení o zahájení řízení a veřejná vyhláška   se doručuje touto veřejnou vyhláškou .

b) Dotčené orgány   a   ostatní :

 Policie České republiky, KŘP Jmkraje, DI Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, IČ 75151499  , 
IDDS  jydai6g

 Policie České republiky, KŘP Jmkraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Br-
no, IČ 75151499  , IDDS jydai6g

 Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, odd. pozemních komunikací, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČ 70888337 , IDSD x2pbqzq

 Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, odd. veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČ 70888337 , IDSD x2pbqzq

 Městský úřad Bučovice, obecný Stavební úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
 Městský úřad Bučovice, odbor ŽP,  Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
 Městský úřad Bučovice, odbor ŽP – speciální vodoprávní stavební úřad,  Jiráskova 502, 685 01 

Bučovice
 Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek DZ, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
 Hasičský záchranný sbor JMkraje, úz. odbor Vyškov, Hraničky 425,  682 01 Vyškov, IČ  

70884099 , IDDS  ybiaiuv
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 Krajská hygienická stanice JMkraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Vyškov, Masarykovo 
nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ 71009191  , IDDS  jaaai36

 Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ  49970607  , IDDS yhscfc9
 Telefónica O2 Czech Republik, a.s., J. Babáka 2733/11, 662 90 Brno, IČ 60193336  , IDDS  

d79ch2h
 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská ul . 410/13, 672 01 Vyškov, IČ 49454587  , IDDS  

d4jumdj
 Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí, O.S, IČ 70856991, Sovětská ul. 912, 685 01 

Bučovice
 Projektant : SHB, akciová společnost, IČ 25324365  , IDDS v8ff9yx , Štefánikova 849/21, 602 00 

Brno-Veveří; s adresou pro doručení: SHB, a.s., Pobočka Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7
 HBH Projekt, spol. s r.o., IČ 44961911, IDDS e5y9wa6 , Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
 E.ON Distribuce, IČ 26078198, 370 49 České Budějovice, v zast. E.ON Česká republika s.r.o., IČ 

25557238,  370 49 České Budějovice; s adresou pro doručení: E.ON Česká republika, Lidická 
1873/36, 659 44 Brno, IČ 25733591, IDDS 3534cwz

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , IČ 70994423  , IDDS uccchjm , Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město; s adresou pro doručení : Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

 Drážní úřad, IČ 61379425  , IDDS  5mjaatd  , sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 
772 58 Olomouc

 ČD – Telematika, a.s., IČ 61459445  , IDDS  dgzdjrp, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žiž-
kov ; s adresou pro doručení : ČD-Telematika, s.s. , pobočka  Brno-Židenice, servis kabelových sí-
tí Brno, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno

 Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, nám. Čs. Armády 2, 682 01 Vyškov, IČ 00292427  , IDDS  
wc6bqdy

 Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, IDDS  m49t8gw , Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Ministerstvo obrany ČR, IČ 60162694  , IDDS hjyaavk , Hradčany, Tychova 221/1, 160 00 Praha 

6;+ s adresou pro doručení : MO ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 
2687/84, 615 00 Brno-Židenice

 Národní památkový ústav, Valdštejské nám. 3, 118 01 Praha 1; s adresou pro doručení: NPÚ, 
územní pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

 Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072 ,, IDDS  mrbaiz9  , Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3-Žižkov; s adresou pro doručení : PF ČR, územní pracoviště Brno, Hroznová 17, 603 00 
Brno

c) K vyvěšení této veřejné vyhlášky a  oznámení   na  úřední desce   +  zveřejnění  způsobem  

umožňujícím  dálkový  přístup ( s žádostí  ve smyslu  § 25 odst. 3 správního řádu ) :

 MěÚ Bučovice, podatelna , k vyvěšení na  úřední desku Města Bučovice – zde

 Obecní úřad Nesovice, k vyvěšení na úřední desku Obce Nesovice
 MěÚ Bučovice, správa sítě, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice - ke zveřejnění umožňujícím dálkový 

přístup  e-mail: splouchp@bucovice.cz , kirchner@bucovice.cz
 OÚ Nesovice, správa sítě, Nesovice 305, 683 33 Nesovice – ke zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup email: obec@nesovice.cz
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Na úřední desce Obce Nesovice a Města Bučovice v listinné podobě:

Vyvěšeno dne : 
………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení  

Sňato  dne : 
………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje   sejmutí   

Zveřejněno ( zpřístupněno ) na www. stránkách Obce Nesovice  a  Města  Bučovice 
v elektronické podobě:

Vyvěšeno dne : 
………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení  rozhodnutí

Sňato  dne : 
………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje   sejmutí   rozhodnutí

Městský úřad Bučovice, Obec  Nesovice  a Obecní úřad  Nesovice  se žádají o bezodkladné :
 Vyvěšení této veřejné vyhlášky a rozhodnutí na úřední  desce Města Bučovice, na úřední desce 

Obce Nesovice  a poté o její vrácení Městskému úřadu Bučovice , odboru dopravy, s potvrzením 
o  jejím vyvěšení  a  o jejím sejmutí

 O zveřejnění  této veřejné   vyhlášky a rozhodnutí  formou a způsobem, umožňující dálkový pří-
stup
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