
 

 

 

 

                        

 

 

 
 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy  a   silničního  hospodářství  

jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16  odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb.  o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), věcně a místně příslušný správní orgán podle   § 10 a § 11 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) ve společném  

územním a stavebním řízení ( dále jen „společné řízení) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o 

vydání společného povolení, kterou dne 4.1. 2021  podala Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest, IČ: 00287105, 

zastoupena na základě plné moci Ing. Ondruškem Jiřím, nar. 20.3. 1957 bytem Třasoňova 3977, 767 01 

Kroměříž, a na základě tohoto  posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona  

 

schvaluje stavební záměr 

na  stavbu: 

„Cyklostezka Břest-Skaštice“ 

 

SO 101- stezka pro chodce a cyklisty v katastrálním území Břest 

SO 102- stezka pro chodce a cyklisty v katastrálním území Skaštice 

  

(dále jen "stavba") na pozemcích: parc.č.  1065 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1066 (ostatní 

komunikace, ostatní plocha) v katastrálním území Břest,  parc.č.  1470 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 

1471 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1472 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v katastrálním území  

Skaštice.  

 

Popis stavby: 

Předmětná stavba řeší výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty spojující  obec Břest a Skaštice o 

celkové délce  1972,33 m. 

Komunikace (SO 101) je navržena v délce 1 617,51 m s napojením na místní komunikaci  p.č.   1043  v k.ú. 

Břest. Komunikace (SO 102) na katastru obce Skaštice je navržena v délce 354,82 m  s připojením na 

účelovou komunikaci (u Plaviska).  Cyklostezka je v  celé trase  komunikace navržena z asfaltového betonu 

v šíři 3,0 m s oboustrannými krajnicemi ze štěrkodrti v šíři 0,50 m. Výškově kopíruje stávající polní cestu a 

terén. Odvodnění  stezky je zajištěno  pomocí příčného 2 % sklonu do stávajícího terénu. V trase SO 101 jsou  

4 stávající nevyhovující šachty melioračního vedení, ty budou  nahrazeny novými betonovými šachtami, které 

se napojí  na meliorační vedení. Konstrukční skladba stezky je v km 0,000- 1,544 00 v tl. 390 mm. Pro větší 

únosnost je v km 1,544 00- 1972 33 navržena tloušťka konstrukce 410 mm, která splňuje  zátěž pro 

automobily.  V místě styku cyklostezky a  přilehlých komunikaci jsou provedeny varovné pásy v šíři 400 mm. 

 

 

 

Oprávněná 

úřední osoba Martina  Pomothyová                         

e-mail  martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz                            

datum  16. března  2021 

odbor  Občansko –správních agend, 

oddělení dopravy  a silničního  hospodářství (573 321 383) 

č. j.  MěUKM  031603/2021 

spis.zn. MěUKM  000389/2021/05/PO 
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  II.     Stanoví podmínky pro umístění: 

1. Stavba  bude umístěna v souladu s výkresy: 

- „ Koordinační situační výkres - 1 “  č. výkresu C.3.1 měřítko 1: 250 

- „ Koordinační situační výkres - 2 “  č. výkresu C.3.2 měřítko 1: 250     

- „ Koordinační situační výkres - 3 “  č. výkresu C.3.3 měřítko 1: 250     

- „ Koordinační situační výkres - 4 “  č. výkresu C.3.4 měřítko 1: 250,     

          které jsou součástí ověřené projektové dokumentace “Cyklostezka Břest-Skaštice“ se  zakreslením  

          stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby. 

2.          Pro realizaci umísťované stavby s objekty:   SO 101- stezka pro chodce a cyklisty  v katastrálním     

          území Břest , SO 102- stezka pro chodce a cyklisty v katastrálním území Skaštice  se jako stavební  

          pozemky vymezují pozemky parc. č.: 1065 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1066 (ostatní   

          komunikace, ostatní plocha) v katastrálním území Břest,  parc.č.  1470 (ostatní komunikace, ostatní  

          plocha), 1471  (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1472 (ostatní komunikace, ostatní plocha)    

          v katastrálním území Skaštice.  

 

  III.     Stanoví podmínky pro  provedení  stavby : 

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace nazvané “ Cyklostezka Břest-Skaštice“ , 

která byla vyhotovena k datu 10/2020. Dokumentaci ověřil   autorizovaný  inženýr pro dopravní stavby  

Ing. Toman Pavel, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, ČKAIT 1006181, případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.   

2. Zařízení staveniště bude zřízeno na nezbytně nutné ploše pozemků povolované stavby.  

3. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

- vytýčení stavby 

- provedení  podkladních vrstev 

          Stavba bude dokončena do 12/2023 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních 

předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před 

zahájením prací.  

6. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Zajistí řádné 

uspořádání staveniště, provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu.  

7. Stavebník a stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.  

8. Stavba bude vytyčena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

9. Jednotlivé sítě  technické infrastruktury v bezprostředním okolí stavby budou předem vytýčeny a při 

realizaci stavby řádně  zabezpečeny.  Trasy  technické  infrastruktury vč. jejich ochranných pásem budou 

respektovány dle jednotlivých ustanovení zákona  č. 458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném 

znění  a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně  některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. 

10. Při provádění stavby nesmí být poškozeny sousední nemovitosti, stávající inženýrské sítě ani veřejný 

majetek. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami 

nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být 

z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku 

sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit. Případné 

škody prokazatelně způsobené výše uvedenou stavbou uhradí stavebník vlastním nákladem. 
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11. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem či prachem, nad limitní hodnoty 

stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám a 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárních zařízení. 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. 

12. Stavebník je povinen  písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, 

nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno 

v.v.i. 

13. Pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání 

veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a 

udržovat. Stavebník je povinen v souladu s § 28 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění odstranit veškeré závady ve sjízdnosti, způsobené předmětnou stavbou.  

14. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje 

týkající se provádění staveb. Do stavebního deníku jsou oprávněny provádět záznamy i osoby uvedené v 

§ 157 odst. 2 stavebního zákona. 

15. Při stavbě budou splněny požadavky  dotčených orgánů státní správy: 

 □ Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stanovisko č.j.: KRPZ-104069-1/ČJ-2020-150806 ze dne 23.10. 

2020 

Dojde-li k  omezení provozu na některé ze stávajících komunikací po dobu provádění stavebních prací 

(výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace apod.) bude užito jeho přechodné úpravy osazením 

příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání  dotčené komunikace v rozsahu 

její částečné nebo úplné uzavírky. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným 

pracovištěm dle  platných  technických podmínek TP 66-Zásady pro přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikací, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným 

časovým předstihem před zahájením stavby.  

□ Městský úřad Kroměříž koordinované závazné stanovisko č.j.: MeUKM/080152/2020/0742/20 ze dne 22.12. 

2020 

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):   

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 75 

a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) 

uděluje v souladu s § 12 odst. 2 ZOPK 

souhlas 

k umístění stavby, která by mohla změnit nebo snížit krajinný ráz, a to pro umístění stezky pro chodce a 

cyklisty, která propojí obce Břest a Skaštice. Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 stezka pro chodce 

a cyklisty společná C9 v k.ú. Břest a SO 102 stezka pro chodce a cyklisty společná v k.ú. Skaštice. Stezka 

bude napojena na začátku na místní komunikaci v obci Břest a bude pokračovat po pozemku p.č. 1066 v k.ú. 

Břest až k hranici katastrů a dále bude pokračovat souběžně s vodním tokem Stonáč až ke stávající účelové 

komunikaci v obci Skaštice, na kterou se napojí. Šířka stezky bude 3,0 m, maximální podélný sklon 2,0 %, 

celková délka je 1972,33 m z toho délka SO101 je 1617,51 m a délka SO102 je 354,82 m. Stezka bude 

provedena z asfaltového betonu a po stranách budou krajnice ze štěrkodrti. Součástí stavby není osvětlení a 

kácení či výsadby dřevin. Přesný popis stavby je uveden v PD zpracované Ing. Pavlem Tomanem, IČ 

04214064, datum 10/2020.  

Současně se stanovuje pro zmírnění dopadu stavby na krajinný ráz tato podmínka: 

-bude vypracována dokumentace na sadové úpravy, kde bude podél cyklostezky navržena výsadba 

původních druhů dřevin v rozsahu cca 80 ks stromů. Dokumentace bude orgánu ochrany přírody předložena k 

odsouhlasení. Výsadby dle odsouhlasené dokumentace na sadové úpravy budou realizovány do vydání 

kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).   

-zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o vodách): 
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Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 106 odst. 1  a podle 

ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e)   zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  (dále jen vodní zákon) k předložené projektové dokumentaci                        

„Cyklostezka Břest - Skaštice"vydává souhlasč. 149/2020 

Stavba se nachází na pozemku p.č. 1066,1065 v k.ú. Břest a na pozemku p.č. 1472,1470, 1471 v k.ú.  kraj 

Zlínský,  hydrologické pořadí 4-12-02-1350-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi 

určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1151335,21; Y 537120,56. 

Stavba sousedí s vodním tokem Stonáč v jeho ř.km cca 7,600-8,100 a nachází se v ochranném pásmu 2. 

stupně vodního zdroje Břest, v povodí vodního útvaru povrchových vod MOV_1140 "Rusava od toku Roštěnka 

po ústí do toku Morava" a v území vodního útvaru podzemních vod ID 22202 "Hornomoravský úval - jižní 

část".  

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za předpokladu splnění podmínek a povinností uvedených ve 

stanovisku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne  23.11.2020, PM-44389/2020/5203/Vrab a stanovisku č. 

1426/2020 Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s ze dne 10.11.2020. 

Stanovení doby platnosti souhlasu: 

□ Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava stanovisko s.z. 105863/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 9.12. 2020 

Vydává souhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby stezky  pro chodce a cyklisty propojující obec Břest 

s obcí Skaštice v k.ú.  Břest a Skaštice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci. 

16. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení tras technické  infrastruktury 

v místě jejich střetu se stavbou a učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo 

poškození (vytyčení respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci apod. 

v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace). 

Dále zajistí dodržení technických podmínek týkající se provádění stavby, stanovených vlastníkem  

veřejné dopravní infrastruktury. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky 

účastníků řízení, jež vyplývají z vyjádření, stanovisek  vydaných pro předmětnou stavbu  a týkají se 

umístění a způsobu provádění stavby:  

        • EG.D a.s. stanovisko č.j.: H18502-26077334 ze  dne 30.10. 2020,  L4570-27023623 ze dne    

          4.11. 2020 

        • CETIN a.s. stanovisko č.j.: 798355/20 ze dne 3.11. 2020 

        • Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. stanovisko č. 1426/2020 ze dne 10.11. 2020 

        • Povodí Moravy s.p., stanovisko č.j.: PM-44389/2020/5203/Vrab ze dne 23.11. 2020 

 

IV.     Stanoví podmínky pro  užívání stavby : 

1. Stavba může být užívána  na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a před zahájením 

užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 

stavebního zákona. 

2.K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude  realizována výsadba v souladu se schválenou  dokumentací 

na sadové úpravy.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 1 správního 
řádu: 

Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest IČ: 00287105 

Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž IČ: 00488909 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 IČ: 04084063 

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž IČ: 49451871 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 4.1.  2021 podala Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest, IČ: 00287105, zastoupena na základě plné moci 

Ing. Ondruškem Jiřím, nar. 20.3. 1957 bytem Třasoňova 3977, 767 01 Kroměříž žádost o vydání společného 

povolení, které zahrnuje územní a stavební řízení na stavbu „Cyklostezka Břest-Skaštice“na pozemcích: 
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parc.č.  1065 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1066 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v katastrálním 

území Břest,  parc.č.  1470 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1471 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 

1472 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v katastrálním území  Skaštice.  

Předmětem povolení jsou stavební objekty: 

-SO 101- stezka pro chodce a cyklisty  v katastrálním území Břest 

-SO 102- stezka pro chodce a cyklisty  v katastrálním území  Skaštice 

oba objekty  v působnosti speciálního stavebního úřadu Městského úřadu v Kroměříži   

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 

právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší: 

- stavebníkovi  

Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest 

- obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 

Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest 

Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž 

- vlastníku 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: 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9  

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž 

- vlastníku pozemku, na kterém má být požadovaný  stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:   

Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest 

Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž 

- osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:  

sousední pozemky stavby : 

            - parc. č.: st. 460, 379/2, 1043,1074, 411, 412, 413, 415/1, 416/1, 416/2, 416/3, 363/6, 378, 363/3,  

             377/2, 377/1, 363/2, 375, 374, 373, 370/2, 370/1, 369, 368/2, 368/1, 367/2, 420/2, 420/1, 419, 418/4,  

             418/3, 418/2, 418/1, 417, 421, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 365, 366, 367/1, 425/2, 426/2, 426/1,  

             427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 428, 364, 363/5, 363/4, 363/1, 362, 429, 1072, 430, 433/1, 433/2, 433/3,  

             433/4, 433/5, 434, 435, 436/10, 436/9, 436/5, 361/2, 1063, 436/5, 436/3, 1067/1, 1131, 360, 359, 358,  

             357, 356, 355, 440/27, 440/26, 440/16, 440/17 v k.ú. Břest 

             - parc. č.: 1053, 1449, 1473, 1054, 1057, 1039, 1038 v k.ú. Skaštice  

Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, postupoval speciální stavební úřad v souladu 

s ust.  § 25 a § 144 odst. 6  správního řádu. Speciální stavební úřad doručoval stavebníkovi, vlastníku stavby 

a vlastníku pozemku nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku datovou schránkou. Ostatním 

účastníkům řízení doručoval veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce  Městského úřadu v Kroměříži, 

Obecní úřad Břest, Obecní úřad Skaštice. Dotčeným orgánům doručoval prostřednictvím datové schránky. 

Speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení dne 11.2. 

2021 pod č.j. MěUKM/ 013184/2021. Protože zjistil , že v oznámení uvedl špatnou lhůtu pro podání námitek, 

řízení oznámil znovu dne 9.3. 2021 pod č.j.: MěUKM/ 020437/2021 . V souladu s § 94m odst. 3 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 15 dnů od doručení 

tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. 

Tohoto práva nevyužil žádný účastník řízení. 

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými 

podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil následující: 

K posouzení stavebního záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací a z hlediska uplatňováni cílů a úkolů územního plánování bylo Městským úřadem Kroměříž, 

stavebním úřadem, oddělením územního plánování, vydáno podle § 96b  stavebního zákona závazné 

stanovisko č. 277/20, které je součástí Koordinovaného závazného stanoviska  MeUKM/080152/2020/0742/20 

ze dne 22.12. 2020, podle kterého je stavební záměr z uvedených hledisek přípustný. 
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Projektová dokumentace byla zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ověřena 

oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a  techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Projektovou dokumentaci ověřil  autorizovaný  inženýr pro 

dopravní stavby  Ing. Toman Pavel, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, ČKAIT 1006181. Tato projektová 

dokumentace je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou 

č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby, § 16 zákona o pozemních komunikacích, § 16 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací. Dotčené orgány se vyjádřily k 

projektové dokumentaci jako celku a jejich požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace stavby 

pro vydání společného povolení. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude stávající. Stavební záměr je v souladu s požadavky na 

způsob a možnost napojení, případně s požadavky jednotlivých ochranných a bezpečnostních pasem. Příjezd 

ke stavbě je zajištěn stávajícími veřejnými pozemními komunikacemi. 

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž 

svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. 

Podmínky uvedené v závazných stanoviscích byly zahrnuty do výroku rozhodnutí. 

Při svém rozhodování speciální stavební úřad vycházel z následujících závazných stanovisek, rozhodnutí 

dotčených orgánů a dalších podkladů včetně vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické 

infrastruktury: 

• Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů stanovisko: s.zn:  

  105863/2020-1150-OÚZ-BR ze dne  9.12. 2020 

• Městský úřad Kroměříž  koordinované stanovisko č.j.: MěUKM/080152/2020/0742/20 ze dne 22.12. 2020 

• Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát stanovisko č.j.: KRPZ- 104069-1/ČJ-2020- 

  150806 ze dne 23.10. 2020 

• Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje: stanovisko č.j. HSZL-5213-2/KM-2020 ze dne 11.11. 2020  

• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje stanovisko č.j. KHSZL 26738/2020 ze dne 20.11. 2020 

• Obecní úřad Břest stanovisko silničně správního úřadu ze dne 3.2. 2021 

• EG.D a.s. stanovisko č.j.: H18502-26077334 ze  dne 30.10. 2020,  L4570-27023623 ze dne   4.11. 2020 

• CETIN a.s. stanovisko č.j.: 798355/20 ze dne 3.11. 2020 

• Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. stanovisko č. 1426/2020 ze dne 10.11. 2020 

• Povodí Moravy s.p., stanovisko č.j.: PM-44389/2020/5203/Vrab ze dne 23.11. 2020 

• Vodafone Czech Republic a.s. stanovisko č.j.: MW9910160414222841 ze dne 22.10. 2020 

• ČEPRO a.s.,  stanovisko č.j.: 122776/20 ze dne 22.10. 2020 

• T Mobile CZ  a.s., stanovisko č.j.: E45068/20 ze dne 18.11. 2020 

• ČD- TELEMATIKA a.s., stanovisko č.j.: 1202018939 ze dne 22.10. 2020 

• cyrilek.net.z.s.,  stanovisko  ze dne 22.10. 2020 

• Zámoraví a.s.,  stanovisko  ze dne 18.11. 2020 

• Souhlas vyznačený na výkrese situace stavby Obece Skaštice  

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky a podmínky stavbou dotčených zařízení vlastníků a 

provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zahrnul do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí  

byly též zahrnuty požadavky správců technické a dopravní infrastruktury dotčených navrženou stavbou 

z důvodu ochrany této infrastruktury.  Požadavky správců  technické a dopravní infrastruktury přesahující 

rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. na odkazy na konkrétní pracovníky  

správců, odkazy  na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občansko právních vztahů 

apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, stejně jako podmínky dotčených orgánů, které byly splněny 

již před vydáním tohoto rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a 

zjistil, že uskutečněním stavebního záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr z hlediska souladu s 

politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 

plánování přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
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obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby pro vydání společného povolení  

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily schválení stavebního záměru. 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 vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín podáním u oddělení dopravy a 

silničního hospodářství Městského úřadu Kroměříž, Velké nám 115, 767 01 Kroměříž. 

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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky, nestanoví-li stavební úřad 

v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba 

nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad 

obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže 

stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou 

žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného 

povolení. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

Otisk razítka 

 

Martina Pomothyová 

referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství              

(elektronický podpis) 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž , Obecního 

úřadu Břest, Obecního úřadu Skaštice a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne:     …………………...                                                   Sejmuto dne: ……………………………… 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení  
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Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 , § 144 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb. správní řád. Pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení. Dnem 

vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad 

Kroměříž. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci  dle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 1  správního řádu: 

Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest 

v zastoupení Ing. Ondrušek Jiří Třasoňova 3977, 767 01 Kroměříž  

Obec Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž 

 

Účastníci  dle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 2  správního řádu:  

kterým se   dle § 25 odst. 1 a 2,  v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámení 

doručuje veřejnou vyhláškou:  

• vlastník  sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 

přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 

břemenu,  může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 

sousední pozemky stavby : 

- parc. č.: st. 460, 379/2, 1043,1074, 411, 412, 413, 415/1, 416/1, 416/2, 416/3, 363/6, 378, 363/3, 377/2, 

377/1, 363/2, 375, 374, 373, 370/2, 370/1, 369, 368/2, 368/1, 367/2, 420/2, 420/1, 419, 418/4, 418/3, 418/2, 

418/1, 417, 421, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 365, 366, 367/1, 425/2, 426/2, 426/1, 427/1, 427/2, 427/3, 

427/4, 428, 364, 363/5, 363/4, 363/1, 362, 429, 1072, 430, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 434, 435, 

436/10, 436/9, 436/5, 361/2, 1063, 436/5, 436/3, 1067/1, 1131, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 440/27, 440/26, 

440/16, 440/17 v k.ú. Břest 

- parc. č.: 1053, 1449, 1473, 1054, 1057, 1039, 1038 v k.ú. Skaštice 

 

Dotčené orgány: 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 

28  Kroměříž 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84,662 10 Brno 

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž  

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž   

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž 

 

 

Ve smyslu ustanovení  § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému  úřadu  se 

žádostí o vyvěšení : Obecní úřad Břest, Obecní úřad Skaštice  
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