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Stavební povolení
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný
speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne
10.10.2017 žádost stavebníka Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká
č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 na vydání stavebního povolení pro stavbu
„PD Polní cesty C4, k.ú. Zlámanec“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního
zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání
I.
vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí
některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební pov olení na stavbu
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„PD Polní cesty C4, k.ú. Zlámanec“.
Stavba bude provedena v k. ú. Zlámanec:
1087/4, 1416, 2072, 1459, 1473, 1487, 456/2
Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00
Praha 3
Stavba obsahuje:
Trasa komunikace
Od km 0,000 (začátek staničení) polní cesty C4 je v místě připojení na stávající zpevněnou
komunikaci v obci. Začátek úpravy polní cesty C4 je v km 0,010 na obvodu KoPÚ. Konec
úpravy cesty C4 je v km 1,992386
Situační a směrové řešení
Vlastní situační řešení je patrné z výkresových příloh B.l Celková situace stavby (M 1:10000),
C 1.2.1.1 Detailní situace, část 1“ (M 1:1000) a C 1.2.1.2 Detailní situace, část 2“ (M 1:1000).
Do půdorysného průmětu navrhovaného úseku trasy polní cesty je mezi přímé úseky vloženo
19 směrových oblouků o poloměrech od R=25 m do R=1000 m.
Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy, vrcholech tečnového polygonu a
podrobných polohových a výškových bodech jsou uvedeny níže (viz přílohy).
Výškové řešení
Je patrné z výkresové přílohy C 1.2.2 Podélný profil (M 1:2000/200). V km 0,000 niveleta
polní cesty C4 plynule naváže na niveletu stávající zpevněné komunikace v obci. Na konci
upravovaného úseku v km 1,992386, navazuje niveleta navrhované polní cesty na stávající
stav terénu. V místech veškerých sjezdů bude provedeno plynulé napojení nivelety vozovky
polní cesty na stávající stav terénu (v rámci parcely pro výstavbu). Sklony nivelety v trase
cesty se pohybují v rozmezí od 0,34 % do 13,79 %.
V místech vyššího podélného sklonu než 6 % budou krajnice prolité asfaltem.
Šířkové uspořádání
Návrhová kategorie polní cesty C4 byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti
daného území v rámci návrhu Plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Zlámanec. Podle ČSN
73 6109 Projektování polních cest se jedná o jednopruhovou polní cestu kategorie P 4,5/20.
Jízdní pás - vozovku - tvoří jeden jízdní pruh, o šířce 3,5 m. Krajnice jsou zpevněné,
oboustranné, každá o šířce 0,5 m, volná šířka je tedy 4,5 m. Zemní pláň má v km 0,0000,640 pravostranný příčný sklon 3 %, v km 0,640-KÚ levostranný sklon 3%. Příčný sklon
vozovky je v úseku km 0,000-0,640 3,0 %, od km 0,640-KÚ 2,5 %. Sklon vozovky kopíruje
směr sklonu zemní pláně.
Odvodnění zemní pláně a vozovky komunikace je řešeno pravostrannou a levos trannou
vnitřní drenáží z trubek PE-HD, příp. PVC DN 100 mm, uloženou pod krajnicí vozovky, s
vyústěním do zasakovacích jímek. V úseku km 0,030-0,150 je odvodnění zemní pláně a
vozovky zajištěno pravostrarmým příkopem..
Výhybny jsou navrženy v km 0,2010-0,2155 vlevo, v km 0,665-0,685 vlevo. K vyhýbání
vozidel dále budou využity křižovatky s polními cestami.
Konstrukční vrstvy:
40 mm
Asfaltový beton obrusný (ACO 11)
Postřik živičný spojovací asf. 0,7 Kg/m2
70 mm
Asfaltový beton podkladní (ACP 16+) ČSN EN 13108-1
Postřik živičný infiltrační, prolití asfaltem 2,5 kg/m2
150 mm
Štěrkodrť (ŠD)
ČSN 736126-1
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150 mm
Štěrkodrť tŠD)ČSN 736126-1
410 mm
Konstrukce vozovky celkem
V trase polní cesty je navrženo 18 hospodářských sjezdů bez propustku. Je navržen vždy
jeden sjezd na dvě parcely. Před realizací je třeba vlastníky pozemků přizvat k upřesnění
jejich polohy. Sjezdy na zemědělské pozemky jsou navrženy o šířce 7 m. Začátek sjezdu je
na hraně krajnice, konec maximálně na hranici parcely určené k výstavbě polní cesty. Ve
výkazu výměr je uvedena jednotná délka 2,0 m. Sjezdy nesmí zasáhnout do pozemků
sousedních vlastníků.
Veškeré sjezdy jsou navrženy ve stejných konstrukčních vrstvách jako samotná komunikace.
Odvodnění pláně
Odvodnění zemní pláně a vozovky komunikace bude v úseku km 0,030-0,150 řešeno
pravostranným příkopem polní cesty. V úseku km 0,000-0,030 a km 0,150-0,640 bude pláň
odvodněna pravostrannou drenáží, v úseku km 0,640-KÚ drenáží levostrannou. Vnitřní
drenáž bude zhotovena z trubek PVC (případně PE-HD) DN 100 a bude uložena pod krajnici
vozovky, vyústění drenáže bude postupné, a to do štěrkových zasakovacích jímek 1x3x1 m,
s krytím 1 m. Podélný sklon drenáže bude kopírovat podélný sklon zemní pláně. Příčné
odvodnění vozovky
Pro zachycení stékající povrchové vody z koruny polní cesty jsou navrženy příčné
odvodňovací žlaby. V km 0,013 je navržena rekonstrukce stávajícího odvodňovacího žlabu s
vtokovým objektem, dešťové vody budou zaústěny rekonstruovaným žlabem do stávající
dešťové jímky.
V trase polní cesty budou umístěny nové záchytné a odvodňovací žlaby 40x70 cm, dl. 6 m v
km 0,076 a v km 0,146. Vody budou zaústěny do pravostranného příkopu.
Podélné odvodnění vozovky
Voda z povrchu koruny komunikace bude také sváděna do příkopů. Nově navržený příkop
bud umístěn ve staničení km 0,030-0,150. V příčném řezu bude mít tvar lichoběžníka s šíří
ve dně 0,40 m. Přilehlý svah k cestě bude mít sklon 1:2. Protilehlý svah bude o sklonu 1:1.
Vzhledem k velkému podélnému sklonu komunikace bude ve dně příkopu v km 0,030-0,100
proveden zához lomovým kamenem o minimální frakci 500 mm. Svahy a dno příkopu v km
0,030-0,150 budou opatřeny protierozní geotextilií, která bude sloužit jako ochrana proti
erozivním účinkům vody v počátečních stádiích růstu vegetace. Geotextílie budou uloženy
dle pokynů výrobce na upravený svah, svah bude ohumusován o tloušťce 100 mm a oset
hydroosevem.
V úseku km 0,660-0,685 a km 0,970-1,005 polní cesty je v vzhledem ke křížení se stávajícím
mělkým příkopem navrženo zpevnění kamennou dlažbou tloušťky 0,25 m do betonového
lože tl. 0,10 m z betonu Cl6/20 v celé šíři polní cesty. Dlažba bude ukončena betonovými
(případně kamennými) prahy šířky 0,5 m a o hloubce 0,8 m z betonu C25/30.
ŽB Trubní propustek DN 500 (km 0,03000)
Dešťové vody z příkopu budou převedeny pod navrženou cestou ŽB trubním propustkem
DN500 šikmým, který bude umístěn ve staničení km 0,03000. Osa propustku bude v místě
křížení svírat s osou cesty úhel 84°.
Voda bude přitékat pravostranným lichoběžníkovým příkopem, který bude mít v místě nátoku
do sedimentační jímky podélný sklon 5,29%. Pro sedimentaci přitékajících splavenin je
navržena sedimentační monolitická ŽB jímka z betonu C25/30. Jímka bude zbudována na
podkladním betonu tl. 100 m z betonu Cl6/20. Síře sedimentačního prostoru bude 1000 mm,
délka bude 3000 mm a hloubka bude 500 mm. Prostor v okolí jímky bude opevněn dlažbou z
lomového kamene o tl. 250 mm, která bude uložena do podkladního betonu tl. 100 mm z
betonu Cl6/20. Dlažba bude ukončena betonovým prahem z betonu C25/30 o rozměrech
5700x300x1800 mm.
Z jímky bude voda téct do ŽB monolitické šachty z betonu C25/30. Šachta bude kryta
ocelovou mříží s antikorozní úpravou povrchu. Tloušťka stěny bude 250 mm. Půdorysný
světlý průřez šachty bude 1000x1000 mm. Hloubka spadiště bude 1700 mm. Šachta bude
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zbudována na podkladním betonu tl. 100 m z betonu Cl6/20. Vstup do šachty bude umožněn
pomocí ocelových stupadel s antikorozní úpravou povrchu.
Z šachty bude voda pod polní cestou převáděna potrubím z hrdlových ŽB trub TZHQ500/2500 v počtu 3 ks. Podélný sklon potrubí bude 2,00%. Trouby budou uloženy na
podkladním betonu C l 6/20 tl. 150 mm a následně budou obetonovány betonem C25/30 o
tloušťce 150 mm.
Potrubí propustku bude vyústěno do revizní šachty z prefabrikovaných dílců DNI000 dle
normy DIN 4034.1. Do jednotlivých betonových prefabrikátů budou ve výrobě zabudována
ocelová stupadla s ochranným PE povlakem. Vodotěsnost spojů mezi prefabrikáty bude
zajištěna integrovaným elastomerovým těsněním. Prefabrikované dno šachty bude uloženo
na betonový základ o rozměrech 1300 xi300 mm o tloušťce 200 mm z betonu C25/30, která
bude založena na podkladním betonu Cl6/20 tl. 150 mm. Šachta bude opatřena litinovým
poklopem - DN 600 mm/třída D400.
Z kanalizační šachty budou dešťové vody svedeny polypropylenovým PP-SN12 potrubím o
vnitřní světlosti DN500 do šachty Š5. Podélný sklon potrubí bude 4,01%. Zásyp rýhy bude
proveden z materiálu z výkopu a bude hutněn po vrstvách. Při ukládání potrubí je nezbytné
dodržet podnikové normy výrobce potrubí, aby byly splněny podmínky pro kvalitní uložení
trub. Trouby budou v rýze uloženy do pečlivě upraveného pískového lože tl. 120 mm.
Středový úhel lože bude 120°. Tříděný obsyp bude proveden pískem (štěrkopískem) min.
300 mm od vnějšího líce potrubí. Zpětný zásyp stavební rýhy bude muset být prováděn vždy
po vrstvách max. 150 mm za současného odstraňování pažení.
Dále ze šachty Š5 bude voda převáděna kanalizačním potrubím do bezejmenného vodního
toku, který se v obci Zlámanec vlévá do Zlámaneckého potoka.
II.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Ivanem
Kulískem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb, č. 1004167, č. zakázky 1012737-15, 5/2017, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti
stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.
2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba
oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních
právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d)
stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky:
- prohlídka po zhutnění zemní pláně
- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
5. 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 a dbát
na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů,
především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických
požadavcích na výstavbu“, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhláš ky č. 398/2009
Sb., „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace“, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná
ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN
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uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„ Stavba povolena „, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly
čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby.
8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky
pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č.
22/1997 Sb. v platném znění.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky
a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy
a případně účastníků řízení, zejména:
-Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01
Zlín, DI Uh. Hradiště ze dne 22.5.2017 pod čj. . KRPZ-53651-1/ČJ-2017-151106:
Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené dokumentaci
následující písemné stanovisko.
Předem uvádíme, že k žádosti byl zaslán pouze letecký snímek s vyznačením trasy
předmětné polní cesty (situace B.1).
K předložené dokumentaci sdělujeme, že k polní cestě 04 v k. ú. Zlámanec nemáme námitek
a souhlasíme s vydáním stavebního povolení pouze za předpokladu respektování
následujících podmínek.
•
Nesmí být překročeny největší dovolené hodnoty podélného sklonu nivelety dle ČSN
73 6109.
•
Ve směrových obloucích o poloměru R < 200 m bude jízdní pás rozšířen dle ČSN 73
6109.
•
V případě větší budoucí provozní potřeby doporučujeme ve vzdálenosti max. 400 m
(nebo v úsecích, kde je rozhled zhoršený i v kratších vzdálenostech) umístit výhybny.
Výhybna bude umístěna vpravo ve směru jízdy na pole. Délka výhybny bude minimálně 20
m a úsek vozovky se rozšíří minimálně o 2,0 m. Přechod rozšíření bude tvořen náběhovými
klíny v poměru 1 : 3 (což odpovídá přibližně délce 6 m). U zřizování výhyben je vhodné
dodržet viditelnost z jedné výhybny na druhou. Jako výhybny je vhodné využívat křižovatek
polních cest, sjezdů na pole a jiných rozšířených míst v trase polní cesty.
•
Pokud bude mít polní cesta podélný sklon větší než 6 %, bude tvořena zpevněnými
krajnicemi, nebo takovým způsobem, aby se zabránilo vodní erozi.
•
V případě nebezpečí přítoku dešťové vody z povrchu polní cesty na veřejnou
pozemní komunikaci bude na jejich styku vybudováno takové zařízení, které tomuto zabrání
(odvodňovací žlab - přejezdný kanál s roštem ...).
Sjezd z pozemní komunikace na polní cestu musí zajistit bezpečný nájezd všech
používaných vozidel a strojů a jejich současné míjení. Proto do vzdálenosti minimálně 20 m
od napojení bude šířka sjezdu taková, aby tato podmínka byla splněna (šířku sjezdu
doporučujeme 6 m až 8 m).
Čelní stěny propustků v příkopech podél pozemních komunikací musí být vybaveny šikmým
seříznutím, případně nevyčnívajícím čelem z obou stran (podmínka pro zajištění bezpečnosti
provozu pro oba směry jízdy-eliminace následků případného nárazu vozidla). Podélný sklon
polní cesty v místě napojení na jinou pozemní komunikaci musí odpovídat ČSN 73 6109.
Polní cesta bude sloužit (i do budoucna) pouze za účelem zpřístupnění a obhospodařování
dotčených pozemků.
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V případě, že by došlo k změně účelu využívání výše uvedené stavby, např. k zajištění
přístupnosti území k výstavbě rodinných domů nebo jiných stavebních objektů,
nesouhlasíme s navrženou kategorií komunikace a požadujeme šířkové parametry upravit a
dát do souladu s příslušnou ČSN.
Výjezd z polní cesty na pozemní komunikaci bude opatřen směrovými sloupky Z11c resp.
Z11d nebo Z11g.
Záchytná bezpečnostní zařízení budou umístěna všude tam, kde je to příslušnými právními
předpisy předepsané (např. na násypu vyšším než 4 m&#894; v odřezu, kde území klesá ve
sklonu strmějším než 20 % apod.).
-Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pod čj.
KHSZL 12115/2017 ze dne 10.6.2017:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s
§ 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona) a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77
shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila
projektovou dokumentaci stavby „Polní cesta C4 v k. ú. Zlámanec" umístěné na pozemku
pare. č. 1473, v k. ú. Zlámanec pro stavební povolení.
Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně toto závazné stanovisko:
S projektovou dokumentací stavby „Polní cesta C4 v k. ú. Zlámanec" umístěné na pozemku
pare. č. 1473, v k. ú. Zlámanec pro stavební povolení se souhlasí.
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na
splnění této podmínky:
• V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a
koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k
překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze
stavební činností stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády
ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací
prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební
práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
Odůvodnění:
Předložená projektová dokumentace zpracovaná řeší rekonstrukci částečně stávající a
částečně bývalé polní cesty C4, umístěné na pozemku pare. č. 1473 v katastrálním území
Zlámanec. Projektovou dokumentaci vypracovala právnická osoba AGROPROJEKT PSO
s.r.o., IČ: 41601483, sídlo: Slavíčkova 840/1 b, Brno - Lesná, PSČ: 638 00, květen 2017.
Polní cesta je navržena v délce 1,992 m a šířce 3,5 m, návrhová kategorie: P4,5/20
jednopruhová s výhybkami. Povrch je navržen z asfaltového betonu.
Trasa předmětné polní cesty začíná na místní komunikaci na okraji intravilánu obce
Zlámanec a končí napojením na polní cestu v katastrálním území Doubravy.
Odvodnění - v km 0,010 až km 0,150 příkopem, ve zbylém úseku drenáží s vyústěním do
zasakovacích jímek.
Dle doloženého výkresu „Celková situace stavby" se začátek stavebních úprav nachází na
okraji obce Zlámanec. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří samostatně stojící rodinný dům č.p.
104 (umístěný na pozemku pare. č. st. 178 v k. ú. Zlámanec), který je umístěn ve vzdálenosti
cca 42 m.
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Pro pořádek se poznamenává, že stavba na pozemku pare. č. st. 140 v k. ú. Zlámanec, která
je od začátku stavebních úprav vzdálena cca 6 m, je v katastru nemovitostí vedena jako
zemědělská stavba.
Rekonstrukcí polní cesty nedojde ke zvýšení hlučnosti. S ohledem na skutečnost, že
předmětná stavba negeneruje nárůst dopravy, neočekává se po provedení stavby zhoršení
stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v okolí předmětné
polní cesty.
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště, odboru životního prostředí pod
č.j.: SŽP/35664/2017/Bu ze dne 31.7.2017:
1.
Vodoprávní úřad
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše
uvedenému záměru podle § 104 odst. 9 téhož zákona toto závazné stanovisko:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předmětným záměrem
souhlasí.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních
předpisů a dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem
a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za
následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto se záměrem souhlasí.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Kaňovská,tel.:572 525 856, e-mail:
radka.kanovska@mesto-uh.cz
2.
Orgán ochrany přírody a krajiny
vydává vyjádření na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:
Jelikož se k předložené žádosti, která není projektovou dokumentací pro stavební řízení, a
tedy není dostatečným podkladem pro vydání vyjádření orgánu ochrany přírody, nebylo
možno vyjádřit, byla na dožádání orgánu ochrany přírody v elektronické podobě předložena
dokumentace pro stavební řízení s informacemi, že způsob opevnění polní cesty byl v rámci
PSZ nevhodně navrhnut (velký podélný sklon) a proto bylo navržené opevnění štěrkem
zaměněno za asfaltový beton.
Na základě této skutečnosti však požadujeme, aby zvýšená ekologická újma zpevněním
povrchu a poměrně rozsáhlé kácení bylo kompenzováno dostatečným ozeleněním a to na
vhodných místech podél komunikace. Pro ozelenění je možno využít i jiné pozemky než
pozemek komunikace, po dohodě s jejich vlastníkem. Návrh ozelenění předložte k vyjádření.
Odůvodnění:
Na základě konfrontace předmětného záměru s Plánem společných zařízení KPÚ Zlámanec
(dále PSZ) konstatujeme rozpor, kdy v PSZ je navrženo a schváleno zpevnění hlavní polní
cesty C4 štěrkem.v předloženém dokumentu navrženému zpevnění asfaltovým betonem. Z
hlediska ochrany přírody se jedná o změnu v negativním smyslu, neboť navržené zpevnění
je nepropustným povrchem a představuje větší ekologickou újmu.
Realizací polní cesty dojde k poměrně rozsáhlému zásahu do zeleně (remízu). Žádáme tedy
o stanovení rozsahu kácení (počty a druhy či plochy porostů), aby je mohl orgán ochrany
vyhodnotit i z hlediska vlivu na krajinný ráz území. Kácení by mělo být kompenzováno
novými výsadbami na vhodných místech podél polní cesty. Při výběru dřevin pro výsadbu je
nutno vycházet z geograficky původních druhů dřevin, případně starých odrůd ovocných
dřevin.
Již v rámci stanoviska AOPK ČR Správy CHKO Bílé Karpaty k PSZ bylo požadováno
doplnění předmětné polní cesty v chybějících částech o doprovodnou zeleň formou
interakčního prvku jako součásti ÚSES. Orgán ochrany však toto zapracované v PSZ ani
předloženém dokumentu nenalezl.

Číslo účtu
IČ
DIČ
Telefon
Datová schránka E-mail
Web
19-1543078319/0800 00291471 CZ00291471 572525111 ef2b3c5
epodatelna@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz

Výše uvedené skutečnosti požadujeme zapracovat do projektové dokumentace pro stavební
řízení a předložit k vyjádření.
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.:572525842, e-mail;
helena.havrankova@mesto-uh.cz
3.
Odpadové hospodářství
jako příslušný dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 79 odst. 4) písm. b):
K výše uvedené projektové dokumentaci stavby vydává podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož
zákona souhlasné vyjádření.
Odůvodnění:
Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá
vznik odpadů skupiny 17 a 15. Nevyužité odpady budou předány do zařízení, které je k
nakládání s těmito odpady určeno smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a má k nakládání s
těmito odpady oprávnění.
Oprávněná úřední osoba; Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail:
roman.simecek@mesto-uh.cz
4.
Ochrana pozemků s funkcí lesa
vydává závazné stanovisko na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c)
v souvislosti s § 14 odst. 2;
K výše uvedené projektové dokumentací stavby vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona
souhlasné vyjádření.
Odůvodnění:
Z projektové dokumentace bylo ověřeno, že stavba polní cesty C4 v k.ú. Zlámanec bude
probíhat ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, proto orgán státní správy lesů vydává
souhlasné stanovisko ve smyslu § 14 odst.2, zák., o lesích.
Oprávněná úřední osoba; Ing. Stanislav Křenek, tel. 572 525 851, e-mail:
stanislav.krenek@mesto-uh.cz
5.
Dopravní úřad
vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve
věcech silnic II. a 111. třídy a veřejné přístupných účelových komunikací s výjimkou vécí, o
kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, \e znění pozdějších předpisů, k předložené žádosti
sděluje následující:
K předloženému projektové dokumentaci nemáme připomínek. Vzhledem k tomu, že se
jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, bude stavební povolení ke stavbě vydávat
náš odbor, jako příslušný speciální stavební úřad pro dopravní stavby. Projektová
dokumentace pro stavební řízení bude zpracovaná oprávněným projektantem v oboru
dopravních staveb a v souladu s vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb.
V případě, že při realizaci stavby dojde k umístění přechodného dopravního značení na
komunikacích v obci Zlámanec, bude předem zažádáno u našeho odboru o stanovaní
přechodného dopravního značení. K žádosti bude doložena situace s návrhem přechodného
dopravního značení a vyjádření Dl-Policie ČR. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na webu
www.mesto-uh.cz
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel.; 572 525 570, email:josef.hanacek@mesto-uh.cz
-Stanovisko orgánu ochrany přírody
SŽP/68808/2017/HavH ze dne 18.9.2017
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Městský úřad Uherské Hradiště, SŽP, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí na
základě předloženého návrhu Ozelenění jako doplnění projektové dokumentace ke stavbě
„Polní cesty C4 v k. ú. Zlámanec", jenž bude spočívat ve výsadbách ovocných dřevin (slivoní
a třešní na vybraných parcelách p. č. 2072 a 1416 v k. ú. Zlámanec a následném zajištění
těchto porostů souhlasíme z hlediska ochrany přírody a krajiny s realizací této stavby včetně
navrženého ozelenění.
Za předpokladu, že ozelenění bude realizováno v termínu do kolaudace výše citované
stavby, považuje orgán ochrany přírody tuto podmínku vyplývající z koordinovaného
stanoviska za vyřešenou.
- Hasičský záchranný sbor Zl. kraje, ze dne 12.5.2017 pod čj. HSZL-3625-2AJH-2017:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12.05.2017 a k této
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění
Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti
staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb..
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště ze dne 12.6.2017 pod čj. 512/565/2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, Praha ze dne 11.5.2017.2017 pod čj. 611257/17
- Gridservice, s.r.o. Brno, ze dne 1.6.2017 pod čj. 5001511364
- E.on, Servisní, s.r.o., České Budějovice ze dne 31.5.2017 pod čj. M40715-16184759, ze
dne 5.9.2017 pod čj. M40715-16196326
- Ředitelství silnic Zl. kraje, p.o.Zlín ze dne 31.5.2017 pod čj. ŘSZK UH 04360/17-236
- Lesy ČR, s.p., lesní správa Luhačovice ze dne 5.6.2017
- Obec Zlámanec ze dne 6.9.2017 pod čj. 99/2017, 100/2017
- Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 20.6.2017 pod čj. PM027910/2017-203/Mat
Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům,
nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu.
10.Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy
přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po
ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé
sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni
ani kráceni.
11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými
právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou
přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím
zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci
nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.
12. Stavba bude dokončena do 11/2018.
13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální
stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního
značení a vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby
s ověřenou projektovou dokumentací.
14. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako
speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.
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Odůvodnění:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne
10.10.2017 žádost stavebníka Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká
č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 na vydání stavebního povolení pro stavbu „PD Polní
cesty C4, k.ú. Zlámanec“.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy. 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 státní správy svá stanoviska.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
§ 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Rozhodnutí o povolení pozemkových úprav vydalo Ministerstvo zemědělství, pozemkový
úřad Uh. Hradiště dne 15.2.2012 pod čj. 5119/2012-MZE-130762.
Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal OÚ Bílovice, odbor výstavby a územního
plánování dne 22.8.2017 pod čj. 358/2017/Do
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto
přizval do řízení.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh
účastníků, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh
účastníků představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám
na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné
zájmy mohou být rozhodnutím dotčena.
Proto speciální stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a vlastníka
místní komunikace a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební úřad nezjistil
žádné okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.) jež by
odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.
Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim
lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude
přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5
stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve
stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námitka, připomínka nebo stanovisko.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek
neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko
Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
účastnící řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili
Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným
pozemkům.
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Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému
úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den
doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání
odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už
od jedenáctého dne od uložení písemnosti.
Odvolání nutno podat 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 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

Ing. Rostislav Novosad
Vedoucí odboru
Příloha pro investora:
---------------------- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení
Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004
platném znění – byl vyměřen ve výši 10.000,-Kč.

Sb. O správních poplatcích, v

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Uherské Hradiště, Obecního úřadu Zlámanec.
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Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne...................

Sejmuto dne……………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je
rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh.
Hradiště.

Doručí se:
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Účastnící řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst.
1 a 2 správního řádu:
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob,
které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být
stavebním povolením přímo dotčena, zejména k parc. č. :
1087/4, 1416, 2072, 1459, 1473, 1487, 456/2, 1395, st. 178, 201/1, 202, 206, 211/1, 455,
1381, 1388, st.178, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 99/1, 99/2, 99/4, 99/5, 100/1, 100/9, 100/11, 100/12,
100/14, 1069/3, 1092/3, 1129/1, 1423/2, 1466, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 201/1, 1411,
1412, 1413, 1091/2, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460,1461, 1462, 1464,
1465, 1466, 1467, 1468, 256, 492, 493/1, 1086/2, 1129/1, 1129/12, 1417, 1433, 1434, 1435,
1436, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1447, 1448, 1450, 1451, 1482, 1483,
1486, 1490, 1491, 1500st. 140, 455, 1092/3, 1220, 1274, 1379, 1381, 1473
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3
správního řádu
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p.600,
760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p.213, Příluky, 760 01 Zlín 1
Obecní úřad Bílovice, stavební úřad, Bílovice č.p.70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, odd. ŽP, Masarykovo nám. č.p.19, 686 70
Uherské Hradiště

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad
Datum:
Datová schránka
E-mail 15.11.2017 08:08:06
Web +01:00
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