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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 02/2011 

 

Výroková část: 

Městský úřad v  Bučovicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 
91 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o  umístění stavby (dále jen "rozhodnutí 
o změně stavby"), původní územní rozhodnutí bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 05. 
08. 2009 pod čj.: 204/09/výst/NO,  kterou dne 21.10.2010 podala společnost 

TRASKO a.s., IČ 25549464, Na Nouzce 487, 682 01  Vyškov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Zástavba RD Nesovice   
Stavební objekty 
SO 01 Vozovka a chodníky 
SO 02 Vodovod 
SO 03 Kanalizace dešťová 
SO 04  Kanalizace splašková 
SO 05 Veřejné osvětlení 
SO 06  Vodovodní přípojky 
SO 07 Přípojky dešťové kanalizace 
SO 08 Přípojky splaškové kanalizace 
SO 09 STL plynovod 
SO 10  STL plynovodní přípojky 
SO 11  Rozvody NN + NN přípojky 
 

(dále jen "stavba") na pozemku KN  st. p. 159/3, parc. č. 760/4, 760/6, 1620/72, 1736/2, 1767/2 
v katastrálním území Nesovice. 
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II. Stanoví podmínky pro změnu umístění stavby: 

1.   
Stavby budou umístěny na pozemcích parc. č. KN  760/4 (vše ostatní plocha, dobývací prostor), 
1736/2, 1620/72 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), 159/3 (zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště), 760/6 (jiná plocha, ostatní plocha), 1767/2 (vodní plocha)  vše  v k. ú. Nesovice tak, 
jak je zakresleno v situaci v M 1:250 a kde je umístění jednotlivých objektů a vedení 
inženýrských sítí polohopisně a výškopisně zakresleno a která je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 
2.   
Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 
3.   
V projektové dokumentaci budou zakreslena veškerá vedení inženýrských sítí v prostoru stavby 
vč. projednání dokumentace se správci těchto sítí. 
4.   
Rodinné domy budou umístěny na základě samostatného územního rozhodnutí o umístění 
stavby. 
5.   
SO 01 Vozovka a chodníky: 
Zastavovaná lokalita bude dopravně napojena na stávající komunikaci v obci. Nově navržená 
komunikace bude po zvýšený práh obslužnou komunikací funkční skupiny C s šířkou vozovky 
5,50 m a jednostranným chodníkem širokým 1,50 m do funkční skupiny D1. Základní šířka 
zpevnění bude 6,00 m; na vhodných místech nové ulice bude vozovka zúžena na 4,00 m – zúžení 
bude využito na realizaci parkovacích stání. 
Komunikace bude mít délku 299,11 m, s podélným sklonem od 0,49 do 12,02 %. Příčný sklon 
komunikace bude jednostranný 2,00 %; chodník bude mít sklon rovněž 2,00 %. 
Vozovka bude  živičná, pás na začátku úpravy, parkovací stání, práh a chodníky budou mít 
povrch z dlažby. 
Vozovka příjezdové komunikace po práh bude lemována obrubníkem do výšky 120 mm nad 
úroveň zpevnění, v obytné zóně bude převýšení sníženo na 70 mm. Rozhraní mezi chodníkem a 
nezpevněnou plochou bude tvořit záhonový obrubník, převýšený o 60 mm nad úroveň zpevnění, 
tvořící tak přirozenou vodicí linii. Chodník bude řešen bezbariérově – rozhraní mezi vozovkou a 
chodníkem v místech určených k přecházení bude tvořit nájezdový obrubník, osazený do výšky 
20 mm nad úroveň zpevnění komunikace. Místa určená k přecházení budou doplněny signálními 
a varovnými pásy z reliéfní dlažby. Zemní pláň komunikace bude spádována směrem k 
podélnému trativodu z trub PVC. Trativod bude ukončen v trativodních šachtách, odkud bude 
přípojkou DN 150 zaústěn do přípojky dešťové vpusti a odtud do kanalizace. 
Zpevněné plochy budou spádovány k obrubníkům nebo úžlabí, odkud je povrchová voda 
přiváděna ke vpustem. 
6.   
SO 02 Vodovod: 
Pro danou lokalitu bude vybudován nový vodovod s napojením na stávající vodovod ve spodní 
části lokality. Bude napojen ze stávajícího vodovodu DN80, před stávajícím areálem firmy 
INTER-EX v účelové komunikaci. Nový vodovod bude z materiálu HD-PE 100, 90x5,4mm 
SDR 17 v celkové délce cca 299,5m. Na novém vodovodu bude v nejnižším místě osazen 
podzemní hydrant jako kalník DN80 a v nejvýše položeném místě bude osazen podzemní 
hydrant jako vzdušník DN80. Ve střední části trasy vodovodu bude osazen nadzemní hydrant 
DN80. Tyto hydranty budou plnit i požární funkci pro danou lokalitu. 
Současně s výstavbou vodovodního řadu bude probíhat i výstavba jednotlivých přípojek vody 
pro pozemky určené k výstavě RD.   
7.   
SO 03 Kanalizace dešťová 
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Kanalizace dešťová bude po celé délce plánované výstavby pod nově plánovanou komunikací se 
zaústěním do stávajícího propustku pod silnicí E50.  
Dešťová kanalizace bude z PP potrubí. V horní části je z PP DN250 v délce cca 30m, ve střední 
části PP DN300 v délce cca 106,50m a od DRŠ05 po vyústění do stávajícího propustku z PP 
DN500 v délce cca 177,50m. Celková délka dešťové kanalizace bude tedy cca 310m.  
Na trase bude 9 typových šachet s litinovým poklopem. Vyústění do stávajícho propustku pod 
silnicí E50 bude odlážděno na obě strany. V dalším stupni PD bude předložen detail výústního 
objektu. Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění vod. 
Do dešťové kanalizace bude zaústěno celkem 7 typových dešťových vpustí a celkem 16 
dešťových domovních přípojek (SO 07), odvádějící v budoucnu vodu se zpevněných ploch a 
střech RD. Přípojky od vpustí budou z trub PVC DN 150. 
8.   
SO 04 Kanalizace splašková 
Kanalizace splašková bude situovaná z části v nové komunikaci a v zeleném pásu podél ni. 
Kanalizace splašková bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace v obci nápojné místo šachta 
š6. Splašková kanalizace je navržena z trub PP DN250 v celkové délce cca 320 m. 
Celkem 9 šachet na splaškové kanalizaci je navržených jako typové prefabrikované, poklopy 
šachet litinové D 400. Na hlavní stoce budou vysazeny odbočky pro přípojky k jednotlivým RD 
(SO 08).  
9.   
SO 05 Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení (VO) nové lokality bude napojeno na stávající veřejné osvětlení obce. 
Napojení bude provedeno ze stávajícího bodu VO, který je u rohu plotu autoservisu na parc. č. 
1736/2 (dle výkresu situace).  
Na osvětlení budou použita dekorativní svítidla určená pro osvětlení veřejných komunikací a 
svítidla pro osvětlení přechodů pro chodce. Budou osazena na sloupech výška 6 m s výložníky. 
Stožáry VO budou postaveny ve vzdálenosti 0,6 m od hranice komunikace. 
Trasa kabelového vedení VO bude situována do chodníků, zelených pásů a pod komunikace. 
Kabely budou vedeny souběžně s rozvodem kabelů NN. Babely VO budou v celé délce uloženy 
v ochranných trubkách. Vzdálenost mezi kabely NN a VO bude min. 0,05m.  
Prostupy obslužné komunikace budou provedeny překopem hl. 1200 mm.  
10.   
SO 06 Vodovodní přípojky 
Zároveň s výstavbou vodovodu pro novou lokalitu bude provedeno 16 vodovodních přípojek 
z trub PE 32, ukončené 1m za hranicí pozemku ve vodoměrné šachtě provizorně zaslepeny.  
11. 
SO 07 Přípojky dešťové kanalizace 
Do dešťové kanalizace (SO03) bude zaústěno celkem 16 dešťových domovních přípojek, 
odvádějící v budoucnu vodu se zpevněných ploch a střech RD. Přípojky budou ukončeny 1 m za 
hranicí obecního pozemku v typové kontrolní šachtici. Domovní dešťové přípojky budou z trub 
PVC DN 150 a budou v souběhu se splaškovými přípojkami (SO 08). 
12. 
SO 08 Přípojky splaškové kanalizace 
Do splaškové kanalizace (SO04) bude zaústěno celkem 16 splaškových domovních přípojek. 
Přípojky budou ukončeny 1 m za hranicí obecního pozemku v typové kontrolní šachtici. 
Domovní splaškové přípojky budou z trub PVC DN 150 v souběhu s dešťovými přípojkami (SO 
07). 
13. 
SO 09 STL plynovod 
Nový STL plynovod pro plánovanou výstavbu bude vybudován jako nový plynovodní řad. 
Plynovodní řad ,,1“ bude napojen ze stávajícího STL plynovodu PE DN50, bude z materiálu 
PE100, 63x3,8mm SDR 11 v délce cca 311,5m. Plynovod bude umístěn v místě napojení na 
stávající STL plynovod v komunikaci a poté bude veden v zeleném pásu podél nově plánované 
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komunikace, v souběhu s vodovodem a kabelem NN a VO.  Ukončen bude u posledního 
plánovaného RD. Z hlavního vedení budou odbočovat na obě strany plynové přípojky (SO 10). 
14. 
SO 10 STL plynovodní přípojky 
Z hlavního plynovodního řadu ,,1“ PE100, 63x3,8mm SRD 11 budou vysazeny odbočky STL 
plynovodu pro přípojky PE 100, 32x3,0mm SDR 11 k jednotlivým parcelám pro výstavbu RD 
celkem bude vysazeno 16ks odboček pro přípojky. Všechny přípojky budou ukončeny 
v objektech HUP na hranicích pozemků. Budou v souběhu s vodovodními přípojkami. 
15. 
SO 11 Rozvody NN + NN přípojky 
Na stávající sloup venkovního vedení s trafostanicí na parc.č. 1620/72 bude napojeno nové 
kabelové vedení pro napájení nově budované lokality pro výstavbu rodinných domů (viz. výkres 
situace). Trasa kabelového vedení bude situována do chodníků, zelených pásů a pod 
komunikace. Kabel bude veden po obou stranách komunikace, určených pro výstavbu RD. Kabel 
bude uložen ve vzdálenosti 0,25m až 0,6m od hranice se soukromými pozemky. Kabelové 
vedení bude tvořit uzavřenou smyčku.Prostupy obslužné komunikace budou provedeny 
překopem hl. 1200 mm.  
Pro možnost připojení jednotlivých RD budou na hranicích pozemků instalovány přípojkové 
smyčkovací skříně s jednou nebo dvěma sadami pojistek pro připojení jednoho nebo dvou RD. 
Skříně budou zabudovány v plastových pilířích, které budou situovaný v soukromých parcelách. 
Čelní stěny skříní budou lícovat s hranicemi soukromých a obecních parcel tak, že budou 
přístupné z chodníku. Skříně budou uloženy tak, aby spodní hrana skříně byla ve výšce 0,6m nad 
konečným terénem.  
16. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Městského úřadu 
Bučovice, odbor dopravy, Jiráskova 502, 685 01  Bučovice, ze dne 30. 7. 2010, č. j. Dop. 
765/2010-Ku, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. 
17. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Městského úřadu 
Bučovice, odbor životního prostředí, Jiráskova 502, 685 01  Bučovice, ze dne 18.8.2010, č. j. 
ŽP/869/2010, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí. 
18. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Vodovodů a kanalizací 
Vyškov, a. s., Brněnská 13, 682 01  Vyškov, ze dne 5.8.2010, č. j. 2010-1515/6344/TÚ/so, které 
je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí. 
19. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Jihomoravské 
plynárenské, a. s., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, ze dne 10.8.2010, č. j. 3312/10/115, které je 
přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí. 
20. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Telefónica O2 C R, a.s., 
ze dne 9.8.2010, č. j. 96541/10, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí. 
21. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením E.ON Česká republika, 
s. r. o., Reg. Správa sítě VN, NN, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov, ze dne 02.09.2010, č. 
j. R11679-Z051025578, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí. 
22. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Městského úřadu 
Bučovice, odbor životního prostředí, Jiráskova 502, 685 01  Bučovice, ze dne 13.12.2010, č. j. 
ŽP/1231/10/SP, které je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí. 
23. 
Pro  umístění  stavby budou dodrženy podmínky, stanovené vyjádřením Policie České republiky, 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kaje, územní odbor vnější služby, dopravní 
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inspektorát, Brněnská 7a,  682 01  Vyškov ze dne 7. 8. 2010,   KRPB-80906-2/ČJ-2010-061206 , 
které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí. 
24. 
Plošné a objemové ukazatele stavby: 
-Počet RD:16 
-místní komunikace 300,00 m 
-vodovod 299,50 m 
-plynovod 311,50 m 
-kanalizace dešťová 31,00 m 
-kanalizace splašková 320,00 m 
-zastavěná plocha : cca 7127,6 m2 
-rozvody veřejného osvětlení 313,00 m 
-kabel NN 582,00 m  
25. 
Pro účely zařízení staveniště bude využita u p.č.10 (viz. příloha č.1-vyšrafováno). 
26. 
Hranice staveniště je vymezená a  zakreslena v koordinační situaci (viz. příloha č.1-vymezeno 
černou čerchovanou čarou).. Stavební pozemek je určen částí pozemků v k. ú. Nesovice, které 
jsou zastavěny stavbou. 
27. 
Území dotčené vlivem stavby je vymezeno části dotčených pozemků přímo stavbou v k. ú. 
Nesovice (viz. příloha č.1-vymezeno černou čerchovanou čarou). 
 

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky účastníků řízení nebyly podány. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

TRASKO a.s., Na Nouzce 487, 682 01  Vyškov 
Obec Nesovice, 683 33  Nesovice 
INTER-EX, s.r.o., 683 33  Nesovice 321 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 21.10.2010 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o změně umístění stavby. 
Dle § 94 odst. (1) stavebního zákona lze územní rozhodnutí změnit na žádost oprávněného, 
jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí 
nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním 
rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této 
změny. 
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a 
veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den 7.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. a zároveň vyzval žadatele, aby 
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, byla vyvěšena na vhodném veřejně 
přístupném místě informace o jeho záměru a to do doby veřejného ústního jednání-na veřejné 
vývěsce (úřední desce) obce Nesovice. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, 
popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu 
záměru a na jeho vliv na okolí. Ze strany stavebního úřadu bylo při ohledání na místě stavby dne 
7.12.2010 zjištěno, že uvedený záměr je ještě vyvěšen a byla pořízena fotodokumentace o tomto 
vyvěšení, která je součástí spisové dokumentace stavby. 
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Návrh na vydání územního rozhodnutí a v průběhu řízení byl doložen těmito rozhodnutími, 
vyjádřeními a stanovisky: 
 
- Městský  úřad  Bučovice,  odbor  dopravy  vyjádření ze dne 30. 7. 2010, č. j. Dop. 765/2010 

Ku 
- OÚ Nesovice ze dne 7.12.2010 
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí vyjádření ze dne 18.8.2010, č. j. 

ŽP/869/2010, 13.12.2010, č. j. ŽP/1231/10/SP 
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, ze dne 1.9.2010, č. j. 

HSBM-8-172-1/6-OPR-2010 
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, , ze dne 11.8.2010, č. j. 

305/2009/VY/HOK/Štr. 
- Jihomoravská plynárenská, a. s., ze dne 10.8.2010, č. j. 3312/10/115 
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., ze dne 5.8.2010, č. j. 2010-1515/6344/TÚ/so 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 9.8.2010, č. j. 96541/10 
- vyjádřením E.ON Česká republika, s. r. o., Reg. Správa sítě VN, NN, Poděbradovo nám. 2797  
     27  Prostějov, ze dne 02.09.2010, č. j. R11679-Z051025578 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kaje, územní odbor vnější 

služby, dopravní inspektorát, Brněnská 7a,  682 01  Vyškov ze dne 7. 8. 2010,   KRPB-
80906-2/ČJ-2010-061206 

 
Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zkoordinována, a podmínky, stanovené 
těmito orgány, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.  
Při ústním jednání dne 7.12.2010 neuplatnili námitky (připomínky) žádní účastníci řízení.  
Stavební pozemek se nachází v severozápadní části obce Nesovice v areálu cihelny. Území pro 
výstavbu obytného souboru je svažité. V současné době je nevyužívané. Území pro výstavbu 
obytného souboru je svažité. V prostoru plánované výstavby se nachází keře. Všechny tyto 
dřeviny jsou náletové. Žádná ze dřevin není vysázena uměle. Tato zeleň bude odstraněna a 
odvezena na skládku. Na pozemcích se v současnosti nenachází stávající stavby.Vjezd na 
staveniště bude zřízen v místě budoucího napojení na komunikaci. V areálu bude upravena 
plocha pro čištění vozidel vyjíždějících na komunikaci. Staveniště je na parcele svažitého 
charakteru. Na pozemku budou provizorně zřízeny objekty zařízení staveniště (mobilní buňky 
pro ochranu pracovníků a materiál). Dle pokynů rozvodných závodů bude zřízena staveništní 
přípojka elektrické energie s uzamykatelnou skříní. Pro potřeby staveniště bude zřízena 
staveništní přípojka vody. Ta bude sloužit pouze po dobu realizace stavby. Po ukončení realizace 
stavby bude zrušena. Jedná se o vybudování inženýrských sítí, přípojek a komunikace pro 
výstavbu rodinných domků. Charakter zástavby na pozemku je dán přechodem do volné okolní 
krajiny. Výškové osazení domů kopíruje stávající terén. Budou dodržena ochranná pásma všech 
podzemních a nadzemních zařízení a sítí (souběh, křížení). V prostoru plánované výstavby se 
nachází keře. Všechny tyto dřeviny jsou náletové. Žádná ze dřevin není vysázena uměle. Tato 
zeleň bude odstraněna a odvezena na skládku. Navrhovanou zástavbou nedojde k záborům 
zemědělského půdního fondu ani pozemkům určených k plnění funkce lesa.Příjezd na staveniště 
bude po nově navržené komunikaci napojené na silnici na p. č. 1736/2. Dodavatel bude povinen 
zajistit všechna náležitá projednání s vlastníkem vodovodní sítě, zařídit potřebná připojení a 
instalaci měřičů, je povinen platit všechny poplatky za dodávky vody. Je povinen instalovat 
všechny potřebné rozvody, ventily a dočasné vodní nádrže, měnit nebo případně přizpůsobovat 
vše, co to vyžaduje a při ukončení prací vše opět uvést do pořádku, a to vše provede na vlastní 
náklady. Předpokládaná staveništní přípojka vody bude napojena z nově zřizovaného 
vodovodního řadu.  Dodavatel bude povinen zajistit všechna náležitá projednání s příslušným 
RZ, zařídit potřebné přípojky a instalaci měřičů, zaplatit veškeré poplatky a náklady na instalace 
a náklady za dodávky proudu. Systém elektrických rozvodů na stavbě a veškerá použitá zařízení, 
bezpečnostní opatření, požadavky na používání nízkého napětí, příprava a postup provádění bude 
v souladu s požadavky platných ČSN.  Pro realizaci stavby bude využíváno spojení mobilními 
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telefony.   Odvodnění staveniště bude provedeno po dokončení výkopů na úroveň stavebního 
terénu. Před zásypem bude položena drenáž z flexibilních trubek (odvodnění pláně). Dodavatel 
bude povinen zajistit dostatečné a funkční odvodnění staveniště, dle vlastních potřeb.Přeložky 
inženýrských sítí nebude potřeba zřizovat. Povinností dodavatele bude provést prověření 
existence sítí v dotčeném území, nalezené sítě vytýčit, zaměřit a náležitě chránit.Zemní práce 
spočívají zejména ve zhotovení násypů. Nebezpečné odpady – asfalt – budou uloženy na skládku 
tomu určenou. 
Na navrhované komunikaci se předpokládá provoz osobních automobilů obyvatel nově 
navržených rodinných domů. Nově navržená komunikace navazuje na stávající místní 
komunikaci v obci. Parkovací stání jsou na navržených parkovištích. Provoz rodinných domů, 
komunikace a IS nebude mít potřebu materiálů a surovin. Přebytkové odpadní zeminy budou 
využity pro násypy. V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady typické pro 
realizaci výstavby (obaly, směsné kovy, zemina a kamení, směsný komunální odpad, 
barvy,…).V objektech nebude výrobní provoz, nebudou vznikat zdraví škodlivé vlivy a odpady. 
Produkován bude komunální odpad, který bude shromažďován do popelnicové nádoby – odvoz 
bude zajišťován technickými službami. 
Vliv provozu staveb na ovzduší bude minimální. Během výstavby bude zamezeno zvýšené 
prašnosti kropením apod. Použité mechanizační prostředky stavby musí být v dobrém 
technickém stavu – za to odpovídá dodavatel stavby.Při realizaci stavby je nutné minimalizovat 
vznik nadměrné hlučnosti provozem strojů a zařízení. Pro provoz navrhovaných stavebních 
objektů není nutné navrhovat řešení ochrany proti hluku.Stavba respektuje obvyklé požárně 
bezpečnostní řešení. Součástí dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby. Navrhovanou 
výstavbou ani provozem stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Během výstavby dojde 
v bezprostředním okolí ke zvýšení hluku a prašnosti vlivem stavební činnosti. Podzemní vody 
nebudou znečisťovány. Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace.Při souběhu nebo 
křížení jednotlivých inženýrských sítí budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti 
podzemních sítí. Území výstavby se nenachází v záplavovém území, terén v místě zástavby je 
svažitý, nehrozí zde sesuvy půdy. Území není poddolované ani seizmicky aktivní. Stavbu není 
třeba chránit proti hluku. Nezřizují se venkovní chráněné prostory. Není třeba navrhovat ochranu 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.V zájmovém území se nenachází chráněná 
území a národní kulturní památky. 

Umístění stavby a využití předmětných ploch pro dopravní účely je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací obce Nesovice a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu  stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území  a 
vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu v platném znění, a je  
plně v souladu s Územním plánem obce Nesovice, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 
15. 6. 2004.  
Pozemky, na kterých je stavba umístěna jsou vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha. 
Území neslouží rekreaci a v trasách objektů se nevyskytují architektonické a památkově 
chráněné objekty. V řešeném území není evidován  dobývací prostor. Stavba nezasahuje do 
ochranných pásem lesních porostů. Stavba není v chráněném území. Odstupové požární 
vzdálenosti nezasahují mimo stavební  pozemek investora.  

Stavební úřad navrhovatele upozorňuje, že projektové řešení předmětné stavby musí 
splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 369/2001 Sb. v platném znění, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
jak to ukládá § 169 odst. 1 stavebního zákona. 

Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního 
zákona, kdy: 
(1) Účastníky územního řízení jsou 
a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
(2) Účastníky územního řízení dále jsou 
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a)  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, nejde-li o 
případ uvedený v písmenu d), 
b)  osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo  sousedním  
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, 
d)   společenství   vlastníků   jednotek   podle   zvláštního  právního předpisu;  v  případě,  že  
společenství  vlastníků  jednotek podle zvláštního  právního předpisu nemá právní subjektivitu, 
vlastník, jehož spoluvlastnický  podíl  na  společných částech domu činí více než jednu polovinu. 
(3)  Účastníky  řízení  nejsou  nájemci  bytů,  nebytových prostor nebo pozemků.  

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh 
a rozsah umísťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy 
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při 
vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle navrhovatele – 
stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou 
hranici s pozemky, na kterých je stavba umístěna v k. ú. Nesovice (viz. příloha č. 1 tohoto 
rozhodnutí-zakresleno v zákresu  mapy bývalého katastru a katastru nemovitostí v M 1: 250). 
Dále správcům veřejných rozvodů inženýrských sítí, na které bude stavba přípojkami napojena  a 
s jehož sítěmi dojde ke střetu. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem 
nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Rovněž v souladu s ust. § 87 odst. (1) stavebního 
zákona vyplývá zákonná povinnost stavebního  úřadu, je-li v území vydán územní nebo 
regulační plán oznámit  zahájení  územního  řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.  1  
stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 
veřejnou vyhláškou. Dále dle ust. § 92 odst. (3) stavebního zákona je-li v území vydán územní 
nebo regulační plán, doručuje se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 
dotčeným orgánům jednotlivě.  Účastníkům  řízení  uvedeným  v  §  85 odst. 2 se doručuje 
územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Přitom pro obec Nesovice  je platný Územním plán obce 
Nesovice, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 6. 2004.  
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby platí 
po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
Dobu platnosti územního  rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; 
podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.   
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o 
stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních  
právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li 
stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě 
platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební 
úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to 
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu 
trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu. 
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění výše uvedené stavby, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Změna umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Změna 
umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na využívání území. 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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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. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí 
o změně stavby platí po dobu trvání změněné stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
 
 
 

Pavel  N o v o t n ý 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
Přílohy rozhodnutí 
přílohy očíslované pod čísly 1 až 9 
 
Příloha pro stavebníka 
ověřená dokumentace stavby pro ÚR 
 
 
  

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  podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 

TRASKO a.s., IDDS: ksmgqzb 
Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 
INTER-EX, s.r.o., IDDS: rqxt23u 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhscfc9 
VaK Vyškov, a.s., IDDS: d4jumdj 
  
dotčené správní úřady 

Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv 
Krajská hygienická stanice Jm. kraje, IDDS: jaaai36 
MÚ Bučovice, odbor dopravy, Jiráskova č.p. 502, 685 01  Bučovice 
MÚ Bučovice, odbor ŽP, Jiráskova č.p. 502, 685 01  Bučovice 
Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Správa a údržba silnic Jm kraje, p. o. k. Vyškov, IDDS: k3nk8e7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle pol. 18 a) a 20  a) zák. č.  634/2004 Sb. v platném znění  zaplacen  
ve výši   celkem 1 100,- Kč v hotovosti dne 4. 8. 2009 na MÚ Bučovice, číslo pokladního 
dokladu 4338. 
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