MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
Spis.zn.: SÚ 1636/2012/158Ba
Č.j.:SÚ18424/12/158 / SÚ 1636/2012/158Ba
Kyjov, dne 21.5.2012
Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
14.3.2012 podal
Leona Šebestová, IČ 49937316, nar. 6.12.1975, Hornická 1091, 696 03 Dubňany,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:
Přípojka kanalizace - Vinařství Skalák
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/25, 3/43, 3/44, 1970/1, 2751/1 v katastrálním území Ježov, parc.
č. 229/38, 302/1, 1758/1 v katastrálním území Skalka u Kyjova.
Stavba obsahuje:
Kanalizační přípojka na odvod splaškových vod je navržena jako kombinace gravitační a tlakové
kanalizace s čerpací stanicí. Gravitační část přípojky podchytí ve stávající šachtě již připravené stávající
potrubí z kanalizačního objektu. Z této šachty povede potrubí bezvýkopově pod komunikací III/4227 a
zaústí do čerpací stanice ČS 1. Z čerpací stanice je dále navrženo řešení přípojky výtlakem až do místa
napojení na stoku. Na trase výtlačné části jsou navrženy dvě čistící šachty pro možnost údržby. Jedná se o
šachtu ČŠ-1 (její vystrojení umožňuje čistění a odkalení výtlaku) a ČŠV-1 (její vystrojení umožňuje
odvzdušnění a zavzdušnění a čistění výtlaku). Výtlačná část je zakončena v nové revizní šachtě Š1.
Gravitační část přípojky (parc.č.st. 229/38, parc.č. 1758/1 a 302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - je
napojena na stávající šachtu Šst na pozemku parc.č.st. 229/38. Od šachty pak vede potrubí DN 200
pod tělesem komunikace III/4227, které je uloženo v chráničce HDPE D 280x16,6 mm délky 16,0
m. Potrubí je ukončeno v šachtě ŠP1. Odtud je navrženo propojení do čerpací stanice ČS1. Délka
gravitační části je 21,00 m.
Čerpací stanice ČS1 (parc.č.302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - čerpací stanice je umístěna na parc.č.
302/1 na okraji pole pod svahem tělesa komunikace III/42227. Čerpací stanice je navržena čerpací
šachtou, čerpací soustavou a přípojkou NN. Čerpací šachta je celoplastová dvouplášťová
polypropylenová válcová šachta sv. průměru 1440mm (vnější průměr 1760mm), H=3000mm,
ukončená vstupním komínem o průměru 0,9 x 0,6 x 0,3 m. a litinovým uzamykatelným poklopem.
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Tlaková část přípojky (parc.č. 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova; parc.č.1970/1, 2751/1, 3/43, 3/25, 3/44 v
k.ú. Ježov) - tlaková část začíná napojením na čerpací stanici a končí napojením na veřejnou stoku.
Celková délka této části je 539,00 m. ve vzdálenosti 235,00 m od čerpací stanice je zřízena čistící
šachta ČŠ-1, která je umístěna na pozemku parc.č.302/1. Ve vzdálenosti 270,40 m od ČŠ-1 je
vybudována čistící šachta vzdušníková ČŠV-1, která je umístěna na pozemku parc.č.3/25 a 3/43.
Potrubí je ukončeno v nové kanalizační šachtě Š1 zřízené na pozemku parc.č. 3/43. Současně s
vybudováním šachty Š1bude provedena výměna uliční vpusti. Šachta bude vybudována na veřejné
stoce.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – Výkres č. B.1 Situace stavby
přípojky, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením veškerých prací bude provedeno vytyčení veškeré vedení a zařízení inženýrských sítí
(plynárenské, vodovodní, kanalizační, elektrické energie, telekomunikační a televizních). O těchto
vytyčeních budou sepsány protokoly, které budou nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Gravitační část přípojky bude umístěna na parc.č.st. 229/38, parc.č. 1758/1 a 302/1 v k.ú.Skalka u
Kyjova a je napojena na stávající šachtu Šst na pozemku parc.č.st. 229/38.
4. Čerpací stanice je umístěna na parc.č. 302/1 na okraji pole pod svahem tělesa komunikace III/42227.
5. Tlaková část přípojky je uložena na parc.č. 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova; parc.č.1970/1, 2751/1,
3/43, 3/25, 3/44 v k.ú. Ježov.

III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Přípojka kanalizace - Vinařství Skalák
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/25, 3/43, 3/44, 1970/1, 2751/1 v katastrálním území Ježov, parc.
č. 229/38, 302/1, 1758/1 v katastrálním území Skalka u Kyjova.
Stavba obsahuje:
Kanalizační přípojka na odvod splaškových vod je navržena jako kombinace gravitační a tlakové
kanalizace s čerpací stanicí. Gravitační část přípojky podchytí ve stávající šachtě již připravené stávající
potrubí z kanalizačního objektu. Z této šachty povede potrubí bezvýkopově pod komunikací III/4227 a
zaústí do čerpací stanice ČS 1. Z čerpací stanice je dále navrženo řešení přípojky výtlakem až do místa
napojení na stoku. Na trase výtlačné části jsou navrženy dvě čistící šachty pro možnost údržby. Jedná se o
šachtu ČŠ-1 (její vystrojení umožňuje čistění a odkalení výtlaku) a ČŠV-1 (její vystrojení umožňuje
odvzdušnění a zavzdušnění a čistění výtlaku). Výtlačná část je zakončena v nové revizní šachtě Š1.
Gravitační část přípojky (parc.č.st. 229/38, parc.č. 1758/1 a 302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - je
napojena na stávající šachtu Šst na pozemku parc.č.st. 229/38. Od šachty pak vede potrubí DN 200
pod tělesem komunikace III/4227, které je uloženo v chráničce HDPE D 280x16,6 mm délky 16,0
m. Potrubí je ukončeno v šachtě ŠP1. Odtud je navrženo propojení do čerpací stanice ČS1. Délka
gravitační části je 21,00 m. Potrubí gravitační části přípojky je navrženo z plastových kanalizačních
trub PVC KG o průměru DN 200 s kruhovou tuhostí SN 4 kN/m2. Potrubí je uloženo na zhutněné
lože z kameniva frakce 0/22, Potrubí bude mít sklon min 1,0%. Revizní šachta ŠP1 je navržena
plastová průměru DN 400mm.
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Čerpací stanice ČS1 (parc.č.302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - čerpací stanice je umístěna na parc.č.
302/1 na okraji pole pod svahem tělesa komunikace III/42227. čerpací stanice je navržena čerpací
šachtou, čerpací soustavou a přípojkou NN. Čerpací šachta je celoplastová dvouplášťová
polypropylenová válcová šachta sv. průměru 1440mm (vnější průměr 1760mm), H=3000mm,
ukončená vstupním komínem o průměru 0,9 x 0,6 x 0,3 m. a litinovým uzamykatelným poklopem.
Šachta je samonosná, mezikruží je vybaveno armovací výztuží a bude při realizaci vybetonováno.
Okolí ČS1 bude odlážděno v rozsahu cca 2,50 x 2,50 m, uzamykatelný poklop bude vytažen 0,10 m
nad toto odláždění. Šachta bude osazena na podkladní desku z betonu vyztuženého sítí KARI.
Čerpací soustava obsahuje dvě ponorná kalová čerpadla o výtlaku Qč=3,0l/s, H=27,0m a výkonu
Pmont 3,1 kW s řezacím kolem průchodnost 6,0 mm. Rozvaděč RMD1 čerpací stanice bude připojen
kabelovou přípojkou NN ze stávajícího rozvaděče RST sloupové trafostanice, která je umístěna cca
55,0 m od ČS1. Kabelová přípojka bude typu CYKY-J 4x10 a bude uložena v zemi. Měření je
stávající a je umístěno v rozvaděči trafostanice.
Tlaková část přípojky (parc.č. 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova; parc.č.1970/1, 2751/1, 3/43, 3/25, 3/44 v
k.ú. Ježov) - tlaková část začíná napojením na čerpací stanici a končí napojením na veřejnou stoku.
Celková délka této části je 539,00 m. ve vzdálenosti 235,00 m od čerpací stanice je zřízena čistící
šachta ČŠ-1, která je umístěna na pozemku parc.č.302/1. Ve vzdálenosti 270,40 m od ČŠ-1 je
vybudována čistící šachta vzdušníková ČŠV-1, která je umístěna na pozemku parc.č.3/25 a 3/43.
Potrubí je ukončeno v nové kanalizační šachtě Š1 zřízené na pozemku parc.č. 3/43. Současně s
vybudováním šachty Š1bude provedena výměna uliční vpusti. Šachta bude vybudována na veřejné
stoce. Tlakové potrubí bude provedeno z polyetylénového potrubí PE RC D 75x6,8 mm. Potrubí
bude uloženo na zhutněném loži z kameniva 0/22. Obsyp bude proveden do výšky 0,30 m nad
potrubí z kameniva 0/22 a bude hutněno po vrstvách tl. 10 - 15 cm. Sklon potrubí bude min. 0,3% a
max. 40%. Čistící šachta ČŠ-1 je navržena jako prefabrikovaná betonová s o vnitřním průměru
1,20m s prefabrikovaným dnem a bude opatřena litinovým poklopem. Šachta bude vybavena
sestavou pro čistění a odkalení výtlaku. Vzdušníková šachta bude navržena jako prefabrikovaná o
vnitřním průměru 1,20 m s prefabrikovaným dnem. Šachta bude vystrojena soustavou pro
odvzdušnění a zavzdušnění a čistění výtlaku. Šachta bude opatřena litinovým poklopem. Kanalizační
šachta Š1 je navržena prefabrikovaná betonová s o vnitřním průměru DN 1000 mm s monolitickým
dnem. Šachta bude opatřena litinovým poklopem s odvětráváním.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa. Aqua Procon, s.r.o.,
Palackého tř. 12, Brno, DIČ:CZ46964371, zakázkové č.:1317110-24-01; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Položení potrubí
b) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavba bude provedena odbornou firmou a
stavebník je povinen sdělit před zahájením prací dodavatele stavby stavebnímu úřadu
6. Veškeré stavební (i výkopové) práce v blízkosti dřevin rostoucích mimo les, požadujeme provádět
v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. Umístění přípojky je nutno situovat tak, aby nedošlo ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podél komunikace III/4227 mezi obcemi Skalka – Ježov.
7. Oplachové vody z vinařství a vinné kvasnice nejsou odpadními vodami. Producentem odpadních
vod musí být dodržen kanalizační řád obce Ježov a uzavřena smlouva na odvod odpadních vod
s provozovatelem kanalizace obce Ježov, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
(dále jen ,,VaK“).
8. Realizací výše uvedeného záměru budou dotčeny i pozemky náležející do zemědělského půdního
fondu. Z tohoto důvodu je třeba postupovat při vlastním provádění prací na těchto pozemcích
v souladu s ustanovením § 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů.
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Křížení silnice III/4227 bude provedeno protlakem, horní okraj chrániček uložit v minimální hloubce
1,20 m pod stávající niveletou vozovky a s přesahem min. 1,000 m za vnější okraj stávající zpevněné
krajnice. Zásyp montážních jam musí být řádně zhutněn, aby nemohlo dojít k sednutí a následně
k poškození silnice. Ke kontrole dodržení uvedených podmínek před záhozem montážních jam bude
přizván zástupce Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (dále jen ,,SÚS“). Po dokončení
stavebních prací musí být pozemky uvedeny do původního stavu.
Podélné uložení kanalizačního potrubí bude umístěno min. 0,60 m od tělesa silnice tzn. 0,60 m od
vnějšího okraje zaoblených hran zářezů, násypů či vnější hrany silničního příkopu, viz ust. § 11 odst.
2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Přes zahájením prací žadatel požádá o vydání povolení zvláštního užívání silnice – uložení
podzemního vedení kanalizace, MěÚ Kyjov odbor správních a dopravních agend podle ust. § 25
odst. 1 a 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.
Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby výše uvedený odbor o povolení zvláštního
užívání silnice – provádění stavebních prací podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 uvedeného
zákona a sepíše SÚS JmK, p.o.k. protokol o předání a převzetí zvláštního užívání.
Kanalizační přípojku, výtlak čerpací stanici nebude provozovat společnost VaK. Osazení biofiltru a
následná výměna (po době životnosti) a údržba bude provedena na náklady investora stavby.
V rámci výše uvedené akce bude provedena nová kanalizační šachta, do které bude zaústěn
navrhovaný výtlak, ul. Vpusť a stávající kanalizační přípojka od RD. Dno šachty včetně požlábku a
protilehlá stěna bude zpevněna čedičem. Na výtlačném potrubí bude osazen před napojením do
kanalizace uklidňující kus. Do kanalizační přípojky nebudou odváděny technologické vody
z vinařství, v případě jejich vzniku budou technologické vody jímány do jímky a odváženy
k likvidaci odbornou firmou (nesmí být vyváženy na ČOV v provozování VaK). Do kanalizační
přípojky budou odvedeny pouze vody splaškové, pro odpadní vody z kuchyně bude osazen
odlučovač tuků. Maximální nárazové čerpané množství do veřejné kanalizace bude 3,0 l/s. Trasa
kanalizačního výtlaku bude situována ve vzdálenosti min. 1,50 m od líce potrubí přívodního
vodovodního řádu, lokálně v místě lomového bodu LB 11 se přiblíží min. do vzdálenosti 1,00 m.
Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace musí splňovat limity platného kanalizačního řádu
pro obec Ježov v kategorii ,,Pro ostatní drobné spotřebitele“. Do kanalizace nesmí být odvedeny
vody drenážní, dešťové, a technologické. Na gravitační části kanalizační přípojky před objektem
Skalák vybudovat kontrolní revizní kanalizační šachtu – min. DN 600, tak jak je navrženo
v projektové dokumentaci (dále jen ,,PD“). Před záhozem zhotovitel zajistí provedení zaměření
skutečné trasy budované kanalizační přípojky geodetickou firmou ve formátu DGN. Digitální
zaměření předá vlastníkovi a pracovníkovi GIS společnosti Vak.
Na výtlačném potrubí položit signalizační vodič Ix6 Cu – dle ČSN 73 6006, tento vodič vyvést pod
poklopy armatur a zaplozovat jej s možností napojení při vytyčování potrubí. K závěrečné kontrolní
prohlídce doložit doklad o funkčnosti signalizačního vodiče. Kontrola funkčnosti musí proběhnout
až v době, kdy už nemůže dojít k poškození vodiče další činnosti při výstavbě. Při výstavbě je nutno
dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a související normy a zákona č.76/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích a platné standarty pro
vodovodní a kanalizační síť společnosti VaK. Napojení na kanalizaci a výstavbu nové šachty
provede k tomu odborně způsobná firma. U nové kanalizační šachty musí být provedena zkouška
vodotěsnosti.
Před záhozem kanalizační přípojky a k napojení na veřejnou kanalizaci zhotovitel přizve zástupce
provozu vodovodů a kanalizace Kyjov. Souhlas se záhozem a s osazením kontrolní šachty písemně
potvrdí uvedený zástupce. Kopii souhlasu záhozu přípojky předloží vlastník nemovitosti k podpisu
,,Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Před zahájením výkopových prací zhotovitel přizve zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov
k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace. O tomto bude sepsán protokol. Při výstavbě je nutno
dodržovat prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a ČSN 75 5411.
K závěrečné kontrolní prohlídce bude přizván zástupce vodovodů a kanalizací Kyjov. K závěreční
kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření a
protokoly zkoušek.
V trase plánované kanalizace prochází vysokotlaký plynovod (dále jen ,,VTL“) DN 100, PN 40.
Ochranné pásmo VTL je 4,00 m na obě strany od plynovodu. Kanalizace v místě křížení s VTL bude
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zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast – např. Hobas, Rehku, LPE, Praga,
případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3,00 m na každou stranu od okraje potrubí
VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na
kanalizaci) a VTL min. 0,30 m a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°). Spojovací hrdla
kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3,00 m od stěny potrubí VTL. K projektové dokumentaci
skutečného provedení bude přiložen atest o trubním materiálu použitém na stavbě kanalizace, jako
doklad o plynotěsnosti potrubí. V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL
z plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3,00 m na
obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čelo chráničky uzavřít
plynotěsnými pryžovými manžetami. Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a
kanalizace při souběhu jsou 4,00 m. Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny
plynovodu je 4,00 m.
Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL (4,00 m na obě strany od potrubí) provádět
zásadně ručně. Při veškerých pracích se nesmí poškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační
sloupky, uzávěry atd.). Nesmí se snižovat ani zvyšovat stávající krytí VTL. V ochranném pásmu
VTL se nesmí skladovat žádný stavební ani jiný materiál. Před zahájením prací musí zhotovitel
zažádat společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen ,,JMP“) o vytyčení plynárenského
zařízení a vedení. Před záhozem v místě křížení s VTL musí být přizván zástupce JMP ke kontrole
dodržení uvedených podmínek.
Po ukončení stavby zhotovitel předá zástupci JMP výpis souřadnic geodetického zaměření místa
kanalizační přípojky s VTL.
V blízkosti stavby se nachází (na oplocení pozemku) vysokotlaká regulační stanice (dále jen ,,VRT“)
zemního plynu ve správě JMP, která se nachází na parcele st.p. 365 v k.ú. Ježov v laminátovém
kiosku. Dle zákona č. 458/2000 Sb., ust. § 68 a § 69 je ochranné pásmo u VRT 4,00 m a
bezpečnostní pásmo 10,00 m od půdorysu objektu všemi směry. Veškeré činnosti v okolí těchto
zařízení se musí řídit ustanovením uvedeného zákona.
V ochranném pásmu (dále jen ,,OP“) VRT omezit jakoukoliv činnost na nejnutnější dobu (pohyb
osob, stavební mechanizace atd.) a případné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně
s použitím klasického jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních a zemních mechanizmů.
V bezpečnostním pásmu VRT neumisťovat žádné další stavby, neumisťovat zde stavební buňky,
maringotky, neodstavovat automobily, stavební mechanizmy a neskladňovat žádný stavební materiál
ani vykopanou zeminu apod. Dále dodržovat příslušná omezení – zákaz kouření a manipulaci
s otevřeným ohněm v bezpečnostním pásmu VRT. Omezit pohyb osob v bezpečnostním pásmu VRT
jen na nejnutnější dobu. Stavební činností a mechanizací při stavbě nepoškodit stávající oplocení,
příjezd a přístup k VRT a nenarušit statiku těchto objektů. V příp. nutnosti zajistit alternativní
přístup, který bude odpovídat původnímu přístupu. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům JMP
(obsluha VRT) bezproblémový a bezpečný přístup k VRT (TPG 605 02). Po ukončení stavby
zhotovitel uvede stávající okolní terén do původního stavu a to tak, aby byl zachován bezpečný a
bezproblémový příjezd a přístup k VRT s obdobnými parametry jako původní (např. možnost
odstavení vozidla apod.).Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu (10 dní) na oblastním
centru JMP v Hodoníně. Případný další stupeň projektové dokumentace případných staveb nebo
úprav v okolí VRT a uvedených el. zařízení nutno předložit k odsouhlasení JMP. Stejně tak,
v případě změn v předložené dokumentaci, je třeba si vyžádat nové stanovisko JMP:
Bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 a dodržen zákon č. 458/2000 Sb. Stavba naruší OP
ele. kabelu NN JMP. Zhotovitel zažádá zástupce JMP k vytyčení uvedeného kabelu. Zhotovitel
oznámí na JMP termín zahájení výkopových prací s 10 denním předstihem a dohodne způsob
dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu vedení NN JMP, příp. správného uložení do chrániček a
zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě NN. Pro zvětšení mechanické
odolnosti kabelů zhotovitel uloží kabely NN v místě narušení OP trasy kabelu do půlených
plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do
vzdálenosti 1,00 mna obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude
provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce
provádět s největší opatrností. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný
zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz ele.zařízení a
bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na ele. zařízení odpovídá
investor.
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26. V zájmové oblasti se nachází plynárenské zařízení místních sítí (dále jen ,,PZMS“) ve vlastnictví
nebo správě JMP Net, s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem. Realizací jednotlivých částí
stavby dojde j dotčení stávajícího PZMS. Před zahájením stavební činnosti v OP PZMS bude
provedeno vytyčení, které provede příslušné regionální centrum. O tomto bude sepsán protokol. Bez
vytyčení a přesného určení PZMS nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčením PZMS se
považuje za zahájení stavební činnosti v OP PZMS. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04,
zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou
stavbou. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZMS,
rozsahem OP a podmínkami tohoto rozhodnutí.Při provádění stavební činnosti v OP PZMS je
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZMS nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté
plynárenské zařízení (dále jen ,,PZ“) bude v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku)
bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení.Každé i sebemenší
poškození PZ (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, atd.) neprodleně oznámit JMP
Net.
27. Před provedením zásypu výkopu v OP PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede příslušná provozní oblast JMP.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, které nebyly odhaleny. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno. V případě, že nebude uvedené dodrženo
je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ. PZ bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny
poklopy a nadzemní prvky PZ.
28. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu
k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a
odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv
činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen
nepoužívat mechanizačních prostředků nevhodného nářadí.
29. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle
předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky.
30. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou
trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnost provádět.
31. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková,
činí +/- 30cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresoví dokumentaci.
32. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení,
poškození a odcizení.
33. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit
POS a přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas
k pokračování v přerušených pracích.
34. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod.je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na
ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
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35. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, před odkrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
36. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
37. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad
zemí.
38. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných
ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
39. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být
vykonávány ve vzdálenosti menší než 1,0m od NVSEK.
40. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve
všech případech, kdy by nad rámec těchto ,,Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“
mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
41. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
42. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv zařízením SEK. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik
desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1,0m.
43. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned ,
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
44. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu,
kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti
Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK:
45. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v souladu
s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnějších vedení SEK na omítce a
pod ní.
46. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu
dle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, je povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby
(projektové, realizační, koordinační apod.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřená
třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
47. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15,0m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení
ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat
POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
48. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti
Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, nejpozději však před
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
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49. Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a
zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen
realizovat taková zařízení, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to za použití otevřeného
plamene a podobných technologií.
50. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo
podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení.
51. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu
přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost
přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 ,,Smlouvu o provedení
vynucené překládky SEK“.
52. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit
stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen tuto stavbu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly
umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1,0m. v opačném
případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat POS.
53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se
SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK,
přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0m na každou stranu od bodu
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
54. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené
hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany křížení.
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
55. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen jakékoliv základy umístit tak, aby dodržel
minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení a souběhu stavby nebo sítí
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí
technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší jak 2,0m nebo
při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo pod kabelovodem, předložit POS a
následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech. Je povinen do příčného řezu zakreslit také
profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny
v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2,0m. Nesmí umisťovat nad trasou kabelovou
v podélném směru sítě technické infrastruktury. Je povinen předložit POS vypracovaný odborný
statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod
zpevněnou plochou.Nesmí zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně. Dále je povinen
projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než
1,5m od kabelovodu.
57. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic
je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) ve smyslu
§46 odst.11 zákona č.458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích, v platném znění.
58. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen zakreslit trasy nadzemního i podzemního vedení
vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. Vyřešit způsob provedení
případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízení v projektové
dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 200-5-52, ČSN 73 6005 a PN 33 3302. Dále je povinen si
objednat přesné vytýčení trasy všech kabelů v terénu u provozovatele zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti kabelového vedení. Provádět zemní práce v ochranném pásmu
kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností.
Vhodně zabezpečit obnažený kabel (podložením, vyvěšením, apod.), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, dle pokynů pracovníka
ECZR.
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59. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před záhozem přizvat zástupce ECZR ke
kontrole křižovatek a souběhů. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního
deníku.,
60. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen zajistit neporušení stability podpěrných bodů
nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodleně ohlásit jakékoliv
poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.
61. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci dodrženy podmínky
dle §46 odst.8 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, zejména písmeno c) a d)
62. Po dokončení stavby je zakázáno OP zařízení zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či
umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Provádět
bez souhlasu jeho vlastníka jakékoli zemní práce. Dále je zakázáno u nadzemního vedení nechávat
růst porosty nad výšku 3,0m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6,0t,
63. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen veškerou stavební činnost v OP elektrické
stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN před jejím zahájením
konzultovat s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro
práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost
v OP nadzemního a podzemního vedení VNN bude před zahájením konzultována s útvarem Primární
technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem
Sekundární technologie.
64. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutné objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce
s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je
nutno objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
65. S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být
zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny. Předat odpady může původce jen
subjektu, který má oprávnění k jejich převzetí podle §12 odst.3 zákona o odpadech.
66. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních
úprav a zařízení.
67. Stavebník musí před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
68. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
69. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby. Tento
stavební deník musí být k dispozici stavebnímu úřadu při kontrolních prohlídkách.
70. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce předloží závazné stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby, geometrické zaměření stavby a doklady o provedených zkouškách předepsaných zvláštními
právními předpisy a jejich vyhodnocení.
71. Dle § 122 stavebního zákona je stavebník po dokončení stavby povinen požádat o vydání
kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Leona Šebestová, nar. 6.12.1975, Hornická 1091, 696 03 Dubňany
Stanoví podle § 74 odst. 1 správního řádu:
Vzhledem k tomu, že výroky rozhodnutí vydaného ve spojeném územním a stavebním řízení se
vzájemně podmiňují, výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení předmětné stavby nabude
vykonatelnosti dnem, kdy se stane pravomocnou část rozhodnutí o umístění stavby.
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Odůvodnění:
Dne 14.3.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 17.5.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 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.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- KHS JmK, závazné stanovisko č.j.:KHSJM 15171/2012/HO/HOK ze dne 6.4.2012
- MěÚ Kyjov OŽP, vyjádření č.j.:OŽP/37601/11/281/2011 ozp sek ze dne 12.10.2011
- SÚS JmK, p.o., vyjádření č.j.:15871/2011-Ho/liOl ze dne 3.10.2011
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko zn.:PM047960/2011-203/Ko ze dne 26.10.2011
- JMP, a.s., stanovisko zn.:5000528347 ze dne 2.11.2011
- E.ON ČR, s.r.o., souhlas zn.:M18585-Z061131350 ze dne 3.10.2011
- E.ON ČR, s.r.o., vyjádření zn.:E7456-Z051131257 ze dne 3.10.2011
- VaK Hodonín, a.s., stanovisko zn.:2/T/11/3320 ze dne 20.10.2011
- Telefónica CR, a.s., vyjádření č.j.:144180/11 ze dne 20.9.2011
- Obec Skalka, dohoda ze dne 29.11.2011
- Obec Ježov, dohoda ze dne 12.3.2012
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Obec Skalka, Obec
Ježov, Jiří Janošík, Miroslava Janošíková, Pavel Blahynka, Zdena Blahynková, Kamila Hýsková,
Římskokatolická farnost Ježov, Jana Dohnalová, René Kopeček, Miluše Gottfriedová, Marie
Daněčková, František Daněček, Ladislav Žáček, Marie Daněčková, E.ON Česká republika, s.r.o.,
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, Jihomoravská plynárenská,
a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Povodí Moravy, s.p.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Návrhy a námitky účastníků nebyly uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle 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.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Bc. Miloš Dokoupil
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který vede řízení). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.
vyvěšeno na úřední desce dne:
sejmuto z úřední desky dne:
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha:
Výkres č. B.1 Situace stavby přípojky
Obdrží:
I.Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:
Pavel Přikryl, Prušánky č.p. 744, 696 21 Prušánky
Obec Skalka, IDDS: byzb3e2
Obec Ježov, IDDS: rtxbdtt
II.Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Jiří Janošík, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov
Miroslava Janošíková, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov
Pavel Blahynka, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov
Zdena Blahynková, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov
Kamila Hýsková, Ježov č.p. 255, 696 48 Ježov
Římskokatolická farnost Ježov, Žeravice č.p. 103, 696 47 Žeravice
Jana Dohnalová, Staré Náměstí č.p. 36/36, Brno-jih, Přízřenice, 619 00 Brno 19
René Kopeček, Ježov č.p. 142, 696 48 Ježov
Miluše Gottfriedová, Ježov č.p. 41, 696 48 Ježov
Marie Daněčková, Ježov č.p. 27, Ježov
František Daněček, Ježov č.p. 27, Ježov
Ladislav Žáček, Kostelec č.p. 291, 696 51 Kostelec u Kyjova
Marie Daněčková, Ježov č.p. 76, 696 48 Ježov
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
III.Účastníci stavebního řízení dle ust. § 109 stavebního zákona jednotlivě:
Pavel Přikryl, Prušánky č.p. 744, 696 21 Prušánky
Obec Skalka, IDDS: byzb3e2
Obec Ježov, IDDS: rtxbdtt
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Jiří Janošík, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov
Miroslava Janošíková, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov
Pavel Blahynka, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov
Zdena Blahynková, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov
Kamila Hýsková, Ježov č.p. 255, 696 48 Ježov
Římskokatolická farnost Ježov, Žeravice č.p. 103, 696 47 Žeravice
Jana Dohnalová, Staré Náměstí č.p. 36/36, Brno-jih, Přízřenice, 619 00 Brno 19
René Kopeček, Ježov č.p. 142, 696 48 Ježov
Miluše Gottfriedová, Ježov č.p. 41, 696 48 Ježov
Marie Daněčková, Ježov č.p. 27, Ježov
František Daněček, Ježov č.p. 27, Ježov
Ladislav Žáček, Kostelec č.p. 291, 696 51 Kostelec u Kyjova
Marie Daněčková, Ježov č.p. 76, 696 48 Ježov
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
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IV.Dotčené orgány jednotlivě:
Městský úřad Kyjov, IČ 00285030, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, 697 22 Kyjov 1
Krajská hygienická stanice Jmk Brno, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36
V.Ostatní k vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Kyjov, IČ 00285030, odbor organizační a právní, Masarykovo nám. č.p. 30, 697 22 Kyjov
Obecní úřad Skalka, Skalka č.p. 69, 696 48 Ježov
Obecní úřad Ježov, Ježov č.p. 75, 696 48 Ježov

