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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu, Úsek 
silničního hospodářství, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových 
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnosti 
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona o 
pozemních komunikacích, a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 
společného povolení, kterou dne 08.09.2021 podala  
 

Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice 

 

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení 
 

I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

 
s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  

 
na stavbu: 

 
 

„Chodník Nesovice – nová stavba komunikace pro pěší, trvalá stavba“ 
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stavební objekt:  SO 101 Komunikace pro pěší 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. KN 1621/5 (ostatní plocha-ostatní komunikace), KN 1741/1 
(ostatní plocha-ostatní komunikace), KN 7 (orná půda), KN 2020/11 (ostatní plocha-jiná plocha), KN 11 
(rná půda), KN 2020/6 (ostatní plocha-jiná plocha), KN 2020/5 (ostatní plocha-jiná plocha), KN 2020/12 
(ostatní plocha-jiná plocha) v katastrálním území Nesovice. 
 

Popis stavby: 
- nová pozemní komunikace pro pěší ze zámkové dlažby tl. 80 mm., ohraničena obrubníky, délky 400 

m, šířky 2 m. V místech sjezdů, kde bude chodník snížený, budou použity nájezdové obrubníky. 
Dešťové vody z přilehlé místní komunikace budou svedeny do stávajících vpustí, ze zpevněných ploch 
mezi sjezdy vsakem do okolního terénu. 

 

II. stanoví podmínky pro umístění stavby: 
 
 

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. KN 1621/5 (ostatní plocha-ostatní komunikace), KN 1741/1 
(ostatní plocha-ostatní komunikace), KN 7 (orná půda), KN 2020/11 (ostatní plocha-jiná plocha), KN 11 
(rná půda), KN 2020/6 (ostatní plocha-jiná plocha), KN 2020/5 (ostatní plocha-jiná plocha), KN 2020/12 
(ostatní plocha-jiná plocha) v katastrálním území Nesovice. 
 

III. stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem ve 
společném řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  
na stavby, v platném znění, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, a závazná ustanovení 
obsažená v příslušných technických normách. 

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a 
příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto 
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. 

5. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou 
projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a 
citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

6. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu 
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a 
dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

7. Stavba bude prováděna jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních 
nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Provádět stavbu 
může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
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výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového 
oprávnění. 

8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena při vytýčení prostorové polohy stavby, a dále v souladu 
s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je 
povinen ohlašovat stavebnímu  úřadu fáze výstavby podle plánu  kontrolních prohlídek stavby, 
umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 
zúčastnit. 

9. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou. Stavebník odpovídá 
za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník 
zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo 
uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem 
čtvrtým zákona č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví"). 
Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 

10. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, 
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen „vedení"). Přesné 
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí 
být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se pří provádění prací podzemní vedení v 
projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. 
Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i 
podzemních vedení.   

11. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění případné kropení komunikací používaných pro 
účely stavby. 

12. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu a příjezdu ke všem nemovitostem, které se 
nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli 
těchto nemovitostí. 

13. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních 
správců inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu. 

14. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování 
provozu na pozemních komunikacích a dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením.   

15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny 
ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.  

16. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti dle obecně 
závazných předpisů a je povinen případné škody nahradit na vlastní náklady. 

17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje 
týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel 
originál stavebního deníku stavebníkovi. Stavební deník bude následně předložen k žádosti o 
kolaudační souhlas.  

18. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

19. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, 
stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, číslo jednací 
stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, a ponechá ji tam až do 
vydání kolaudačního souhlasu. 

20. Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu, je 
povinností stavebníka se před započetím stavebních prací dohodnout o době, způsobu a formě 
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provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li k dohodě, požádá stavebník 
o vydání rozhodnutí v souladu s ust. § 141 stavebního zákona. 

21. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu 
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

22. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku 
ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho 
erozivnímu smyvu. 

23. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené 
v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

24. Z hlediska zákona č. 541/2021 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů musí být s odpadem 
nakládáno v souladu s uvedeným zákonem a předpisy, které s ním souvisí. Doklady o předání 
odpadů se stanou součástí stavební dokumentace. 

25. V rámci stavby budou respektována samostatná rozhodnutí a opatření dotčených orgánů. 

26. Stavba bude dokončena do 60 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

27. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

28. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba 
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může 
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 
Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého 
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavební povolení je závazné i pro právní 
nástupce účastníků řízení. 

29. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky: 
 

- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 20.09.2021 
vydané pod č.j. MUB/OŽP-28490/2021 pis 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, 
Dopravního inspektorátu ze dne 05.05.2021 vydané pod č.j. KRPB-70032-2/ČJ-2021-061206-MS 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, 
Dopravního inspektorátu ze dne 05.05.2021 vydané pod č.j. KRPB-70032-1/ČJ-2021-061206-MS 

- Vyjádření EG.D, a.s. ze dne 17.05.2021 vydané pod zn. S46170-27035905 
- vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.05.2021 vydané  pod zn.: 

2021-01135/20211807/TÚ/so 
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 25.05.2021, zn.: 5002381224 
- vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 04.06.2021 pod č. j. 

661225/21 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 
Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice 

Odůvodnění: 
Dne 08.09.2021 podal stavebník u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání společného 
povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 
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Opatřením ze dne 21.09.2021 pod č. j.: MUB/OSÚ-32113/2021 ben speciální stavební úřad oznámil 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona  
současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.10.2021, o 
jehož výsledku byl sepsán protokol. 
 
V provedeném společném řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo budoucím užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění.  
 
Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle ustanovení § 96b stavebního zákona, ověřující 
soulad zamýšlené stavby s platnou územně plánovací dokumentací města Bučovice, vydal příslušný úřad 
územního plánování dne 27.04.2021 pod č. j.: MUB/OÚP-12974/2021 baro. 
 
Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavebník v řízení prokázal jeho vlastnické právo  
k pozemkům parc. č. KN 1621/5 (ostatní plocha-ostatní komunikace), KN 1741/1 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), doložil souhlas vlastníků pozemků parc.č. KN 7 (orná půda), kterými jsou Josef Machálek, 
Nesovice 24, 683 33  Nesovice a Martin Machálek, Nejedlého 390,  638 00  Brno,  parc.č. KN 2020/11 
(ostatní plocha-jiná plocha), kterým je  Libor Machálek, Nesovice 293, 683 33  Nesovice, parc.č. KN 11 
(orná půda), který je Františka Koudelková, Nesovice 23, 683 33  Nesovice, parc.č. KN 2020/6 (ostatní 
plocha-jiná plocha), kterými jsou Ing. František Koudelka, Nesovice 301, 683 33  Nesovice a  
Mgr. Markéta Koudelková, Nesovice 301, 683 33  Nesovice, parc.č. KN 2020/5 (ostatní plocha-jiná 
plocha) a parc.č. KN 2020/12 (ostatní plocha-jiná plocha), kterými jsou Ladislav Mrázek,  Nesovice 300, 
683 33  Nesovice a Ludmila Mrázková, Nesovice 300, 683 33  Nesovice v katastrálním území Nesovice, na 
kterých má být stavba prováděna. 
 
Žádost o vydání společného rozhodnutí byla doložena těmito vyjádřeními, stanovisky, popř. souhlasy: 
 

• závazné stanovisko MÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic ze dne 27.04.2021 
vydané pod č.j. MUB/OÚP-12974/2021 baro 

• vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 03.03.2021 vydané 
pod č.j. MUB/OŽP-239/2021 bab 

• vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 20.09.2021 vydané 
pod č.j. MUB/OŽP-28490/2021 pis 

• stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, 
Dopravního inspektorátu ze dne 05.05.2021 vydané pod č.j. KRPB-70032-2/ČJ-2021-061206-MS 

• stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, 
Dopravního inspektorátu ze dne 05.05.2021 vydané pod č.j. KRPB-70032-1/ČJ-2021-061206-MS 

• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Vyškov, 
ze dne 20.09.2021 vydané pod č.j. HSBM-5572-2/2021 

• Vyjádření EG.D, a.s. ze dne 17.05.2021 vydané pod zn. D8610-26116309 

• Vyjádření EG.D, a.s. ze dne 17.05.2021 vydané pod zn. S46170-27035905 

• vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.05.2021 vydané  pod zn.: 
2021-01135/20211807/TÚ/so 

• stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 25.05.2021, zn.: 5002381224 

• vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 04.06.2021 pod č. j. 
661225/21 
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Navrhovanou stavbu a záměr stavebníka speciální stavební úřad posuzoval v souladu s platnými 
právními předpisy. Stavba svým charakterem a navrženým řešením splňuje podmínky pro využití daného 
území.  
 

Závazná stanoviska, popř. vyjádření dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury byly 
zkoordinovány a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek společného rozhodnutí.  

Ochranu veřejných zájmů svěřuje stavební zákon dotčeným orgánům, a to prostřednictvím požadavků 
uplatňovaných těmito orgány, s nimiž dle § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřady postupují  
ve vzájemné součinnosti. Soulad s požadavky na ochranu veřejných zájmů je posuzován na základě 
závazných stanovisek dotčených orgánů. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou závazným 
podkladem pro rozhodování speciálního stavebního úřadu v každém konkrétním případě. Negativní 
závazné stanovisko dotčeného orgánu v dané věci doloženo nebylo.  
 

Speciální stavební úřad stavebníka upozorňuje, že staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zvl. hlukem, prachem, k ohrožování provozu na 
pozemních komunikacích, zejména na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále  
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Odvádění srážkových, odpadních  
a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku 
staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 
otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací nesmí překročit limity uvedené 
v příslušných předpisech. Případné zvláštní užívání veřejného prostranství a pozemních komunikací  
je možné jen na základě předchozího povolení příslušného správního úřadu MÚ Bučovice, dle smluvního 
vztahu s obcí nebo na základě jiného předchozího povolení, vydaného stejným orgánem a to dle zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky  
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Speciální stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 
94k stavebního zákona, kdy: 

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je: 
a)  stavebník, 
b)  obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
c)  vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,  
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno. 

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva speciální stavební úřad vzal v úvahu účel, druh a 
rozsah umisťované 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 společného územního a stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení přísluší:  

podle § 94k písm. a) stavebního zákona: 

• Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice 
 

podle § 94k písm. b) stavebního zákona: 

• Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice 
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podle § 94k písm. d) stavebního zákona: 

• Ing. František Koudelka, Nesovice 301, 683 33  Nesovice 

• Františka Koudelková, Nesovice 23, 683 33  Nesovice 

• Mgr. Markéta Koudelková, Nesovice 301, 683 33  Nesovice 

• Josef Machálek, Nesovice 24, 683 33  Nesovice 

• Libor Machálek, Nesovice 293, 683 33  Nesovice 

• Martin Machálek, Nejedlého 390, Lesná, 638 00  Brno 

• Ladislav Mrázek,  Nesovice 300, 683 33  Nesovice 

• Ludmila Mrázková,  Nesovice 300, 683 33  Nesovice 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

• GasNet, s.r.o.,  

• Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,  

• EG.D, a.s.,  
 

podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 

• st. p. 348, 289, 371, 424, 46, 429, 42,  parc. č. KN 1789/22, 1789/21, 1789/24, 1789/20, 1789/19, 
1789/18, 1789/23, 1789/17, 1789/16, 1789/15, 1789/14, 1789/13, 1789/12, 1789/11, 1789/10, 
1789/9, 1789/8, 1789/7, 1789/6, 1789/5, 1789/4, 1789/3, 1789/2, 1789/1, 1416/1, 1410, 
1741/11, 1741/12, 1741/10, 1741/9, 2020/3, 2020/4, 2020/10, 1740/1, 1779, 12, 16, 17/1, 20/1, 
21/1, 24/1, 25, 28/1, 29/1, 32/1, 32/2, 1757, 2175, 34/5, 515 v katastrálním území Nesovice 

 
 
Vlastnictví ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem či pozemkům nemohou být, vzhledem k 
rozsahu a způsobu prováděných prací, tímto rozhodnutím přímo dotčena.     
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů v něm uvedených. 
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

• Obec Nesovice, Ing. František Koudelka, Františka Koudelková, Mgr. Markéta Koudelková, Josef 
Machálek, Libor Machálek, Martin Machálek, Ladislav Mrázek,  Ludmila Mrázková, Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., EG.D, 
a.s.,  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Doba platnosti společného povolení je 2 roky za podmínek uvedených v § 94p odst. 5 stavebního 
zákona. Pro prodloužení platnosti společného povolení se použije § 94p odst. 5 obdobně. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 

Stavba může být uvedena do užívání pouze na podkladě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost 
stavebníka příslušný stavební úřad.   
 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. 
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Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí 
nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Benda v.r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Pavel Benda 
 
 
 
Přílohy rozhodnutí: 
 

- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 20.09.2021 vydané 
pod č.j. MUB/OŽP-28490/2021 pis příloha č.1 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, Dopravního 
inspektorátu ze dne 05.05.2021 vydané pod č.j. KRPB-70032-2/ČJ-2021-061206-MS příloha č.2 tohoto 
rozhodnutí 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, Dopravního 
inspektorátu ze dne 05.05.2021 vydané pod č.j. KRPB-70032-1/ČJ-2021-061206-MS příloha č.3 tohoto 
rozhodnutí 

- Vyjádření EG.D, a.s. ze dne 17.05.2021 vydané pod zn. S46170-27035905 příloha č.4 tohoto 
rozhodnutí 

- vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.05.2021 vydané  pod zn.: 2021-
01135/20211807/TÚ/so příloha č.5 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 25.05.2021, zn.: 5002381224 příloha č.6 tohoto 
rozhodnutí 

- vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 04.06.2021 pod č. j. 
661225/21 příloha č.7 tohoto rozhodnutí 

 
 
Poplatek: 
Za vydání tohoto povolení byl podle pol. 18 odst. 1 písm. f),  zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen správní poplatek ve výši 10000,-Kč, který byl uhrazen 
dne 01.11.2021, variabilní symbol 40030169. 
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 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nesovice a zdejšího správního 
orgánu, následně bude opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno zpět  na SÚ Bučovice. 
 
 
 
 
 
 
Na úřední desce: 
Vyvěšeno dne:          01.11.2021                 Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě: 
Vyvěšeno dne:          01.11.2021   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko a  podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
R o z d ě l o v n í k :  
 

Obdrží: 
Účastníci  stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona 

(doručení jednotlivě) 
písm. a) – stavebník 

Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33  Nesovice  

 
písm.c) - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 
 
Ing. František Koudelka, Nesovice 301, 683 33  Nesovice, 
Františka Koudelková, Nesovice 23, 683 33  Nesovice, 
Mgr. Markéta Koudelková, Nesovice 301, 683 33  Nesovice, 
Josef Machálek, Nesovice 24, 683 33  Nesovice, 
Libor Machálek, Nesovice 293, 683 33  Nesovice, 
Martin Machálek, Nejedlého 390, 638 00  Brno, 
Ladislav Mrázek, Nesovice 300, 683 33  Nesovice, 
Ludmila Mrázková, Nesovice 300, 683 33  Nesovice, 
 
písm.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 prováděním 
stavby přímo dotčena, 
 
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510, 190 00  Praha 9-Libeň, 
EG.D, a.s., IČ 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00  Brno 2, 
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IČ 49454587, Brněnská 410, Vyškov-Město, 682 01  Vyškov  
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písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
 
st. p. 348, 289, 371, 424, 46, 429, 42,  parc. č. KN 1789/22, 1789/21, 1789/24, 1789/20, 1789/19, 
1789/18, 1789/23, 1789/17, 1789/16, 1789/15, 1789/14, 1789/13, 1789/12, 1789/11, 1789/10, 1789/9, 
1789/8, 1789/7, 1789/6, 1789/5, 1789/4, 1789/3, 1789/2, 1789/1, 1416/1, 1410, 1741/11, 1741/12, 
1741/10, 1741/9, 2020/3, 2020/4, 2020/10, 1740/1, 1779, 12, 16, 17/1, 20/1, 21/1, 24/1, 25, 28/1, 29/1, 
32/1, 32/2, 1757, 2175, 34/5, 515 v katastrálním území Nesovice 
 
 

Dotčené orgány: 
(doručení jednotlivě) 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, IDDS: 
jydai6g 
MÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, zde 
MÚ Bučovice, Odbor životního prostředí, zde 
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