Odbor správní
Doporučeně/DS
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:

OS-D/6719/20/Bo

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jiřina Bogarová
572 805 381
jirina.bogarova@ub.cz

Datum:

26.04.2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.
4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou podala
Obec Drslavice, zastoupená starostou obce Rostislavem Mihelem, IČO 00583006, se sídlem
Drslavice 93, 687 33 Drslavice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
stavební povolení

na stavbu:
rekonstrukce polní cesty C14, obec Drslavice
na pozemcích parc. č. 4900( ostatní plocha), 5205 ( ostatní plocha) v k.ú. Drslavice, 2052 ( ostatní
plocha) v k.ú. Havřice.

Stavba obsahuje:
Stavební úpravy stávající polní cesty ve stejném směrovém a výškovém vedení od napojení na
místní komunikaci u areálu zemědělského družstva v obci ve směru k obci havřice, kdy dojde
k položení vyrovnávací vrstvy štěrkodrti a následně položení nového asfaltobetonového povrchu.
Cesta bude jednopruhová obousměrná s krajnicemi 0,50 m, šířka v koruně je 3,0 m. Ve staničení
km 0,19785 a km 0,491 37 budou provedeny výhybny, každá o šířce min. 2,50 m a délce 19,85 m
s náběhovými klíny délky 7,80 m. Délka úpravy polní cesty je 780 m.
Odvodnění cesty bude řešeno podélným a příčným spádem na okolní terén.
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Konstrukce komunikace:
Asfaltový beton ACO 11
Spojovací postřik
Asfaltový beton podkladní ACP 16+
Infiltrační Postřik
Štěrkodrť, typ B, fr. 0/32
Stávající konstrukční vrstvy
Celkem
Upravená a zhutněná zem. pláň

50 mm
0,5kg/m2
50 mm
1,5 kg/m2
150 mm
250 mm
min. 45 Mpa

Přefrézování stávající místní komunikace bude provedeno v konstrukční skladbě:
Asfaltový beton ACO 11
50 mm
Spojovací postřik
0,5kg/m2
Asfaltový beton podkladní ACP 16+
50 mm
Infiltrační Postřik
1,5 kg/m2
Stávající konstrukční vrstvy
Celkem
100 mm

II.
1.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing. Karel Kuchař, NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, Zlín, ČKAIT 1201499
v 05/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.

2.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.

Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započetím
prací musí investor zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v dané lokalitě nacházejí.

4.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5.

Škody vzniklé v průběhu stavby třetím osobám musí být odstraněny na náklady investora.

6.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky o obecných technických požadavcích na
výstavbu a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.

7.

Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření,
aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodních toků, vedení sítí energetických vedení, vodovodu
a kanalizace, drážního tělesa, která se nacházejí v blízkosti staveniště nebo přímo v místě stavby,
a respektovat podmínky stanovené jejich vlastníky či správci.

8.

Při realizaci budou provedeny statické zatěžovací zkoušky.

9.

Na stavbě bude vedena evidence odpadů, jejich využití resp. likvidace musí být provedena v
souladu s platnými právními předpisy.

10. V průběhu realizace stavby nesmí docházet k překročení hygienického limitu hluku ze stavební
činnosti.
11. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
•

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherský Brod, ze dne 10.08.2020 pod
čj. OŽP/2566/20/Mik :
Předložená dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci
záměru vznikat. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk. 17 (17 03 02 – 400 m3, 17 05 04 – 2
m3). Veškeré odpady z realizace záměru budou předány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, osobě oprávněné k jejich převzetí, prioritně k využití.
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Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě před započetím
užívání stavby/udělením kolaudačního souhlasu/ ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací, jako správní
orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39
odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39
odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z
hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Tyto doklady
je zhotovitel stavby povinen dle § 20 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uchovávat a
předložit
v
rozsahu
a s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník sdělí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu
firmu a odpovědného pracovníka této firmy poté, co budou známi.
13. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a. Realizace zemní pláně
b. Závěrečná kontrolní prohlídka
14. Stavba bude dokončena do konce roku 2025.
15. Stavbu je možné užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného speciálním stavebním
úřadem
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Drslavice, Drslavice 93
Odůvodnění:
Dne 24.11.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nebyly vzneseny žádné námitky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Speciální stavební úřad se v řízení zabýval okruhem účastníků stavebního řízení, jejichž vlastnická
nebo jiná práva by umístěním, provedením a užíváním stavby mohla být přímo dotčena. Do okruhu
účastníků byli kromě stavebníka zahrnuti i vlastníci přímo sousedících pozemků nebo staveb na nich.
Vzhledem k velkému počtu účastníků bylo řízení vedeno veřejnou vyhláškou.
Stavbou by mohla být též dotčena práva správců veřejných sítí technického vybavení, tj. společností
E.ON Distribuce, a.s., GridServices s.r.o., Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura,a.s., z důvodu souběhu, křížení stavby s jejich zařízením.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
-

Městský úřad Uherský Brod, ze dne 10.08.2020 pod čj. OŽP/2566/20/Mik;
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-

Krajské řed. policie Zl. kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát dne
08.06.2020 pod čj. KRPZ-52453-1/ČJ-2020-151106;
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště dne 03.0.6.2020 pod čj.
HSZL-2689/-2/UH-2020;
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dne 04.06.2020 pod čj. KHSZL 13914/2020;
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem dne 09.06.2020 pod čj. 101631/2020;
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., dne 25.06.2020 pod čj. 1178/2020;
E.ON Distribuce a.s., dne 12.06.2020 pod čj. M40715-26050947;
ČD Telematika a.s., Praha 3 ze dne 27.05.2020 pod čj. 1202009570;
CETIN a.s., Prha 9 ze dne 27.05.2020 pod čj. 650176/20;
GridServices, s.r.o., Brno ze dne 17.06.2020 pod čj. 5002155232;

Speciální stavební úřad nezahrnul požadavky správců vodních toků, vedení sítí energetických vedení,
vodovodu a kanalizace, drážního tělesa aj., jelikož povinnosti stavebníka při přípravě a provádění
stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje 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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

v.z. Ing. Jiřina Bogarová
vedoucí oddělení dopravně správní činnosti a agendy
Odbor správní
Ing. Kamil Válek
tajemník
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Toto rozhodnutí musí být dle § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce
a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
15.den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod se považuje za doručené.

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění rozhodnutí.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
obec Drslavice, IDDS: vueau9v
NELL PROJEKT s.r.o., IDDS: 522n53y
E.ON Distribuce a.s.., IDDS: nf5dxbu
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, zde

Ostatní účastníci dle ust. § 109, odst.1, písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků
nebo stavby na něm:
parc.č. 5347, 1426/25, 1426/26, 1426/27, 1426/28, 1426/29, 1426/34, 1426/35, 1426/36, 1426/37,
1426/38, 1426/39, 1426/40, 1426/41, 1426/43, 5086, 5085, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190,
5191, 5192, 5196, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5342, 5337,
5333, 5329, 5325, 5321, 5317, 5313, 5309, 5305, 5301, 5298, 5295, 5292, 5289, 5357, 5356, 5286,
5285, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284v k.ú. Drslavice,
parc.č. 2030, 2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2060, 2061 v k.ú. Havřice.
na vědomí
Obecní úřad Drslavice - se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na úřední desce na dobu 15 dnů
a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
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