Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně
664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140;
e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj
V Rajhradě 27. 08. 2018
sp. zn.:
č.j.:
vyřizuje:
tel.:

896/18/No
896/18/No-7
Ing. K. Novotný
547 426 819

vypraveno dne:

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍROZHODNUTÍ
Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle §
84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále
jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 20. 03. 2018 podal
Povodí Moravy s.p. (IČ: 708 90 013), se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydávápodle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění
pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění

stavby

„Dunávka ř. km. 3,760-5,010 - retenční opatření na toku“
(dále jen stavba“) na pozemcích p.č. 958/2 (ostatní plocha), 959/1 (vodní plocha) a 960/2
(ostatní plocha)všechny v k. ú. Rajhradice.
Stavba obsahuje:



SO 01 – Oprava koryta
SO 02 – Retenční přehrážky

Stručný popis jednotlivých částí stavby:
Stavba řeší stabilizaci vodního režimu potoka Dunávka pomocí vybudování dvou retenčních
přehrážek, odstranění nánosů z koryta potoka provedení stabilizace paty koryta. Dotčené
hráze budou opraveny do původního stavu, bude provedeno urovnání jejich koruny, sanace
břehových nátrží a výmolů v návodním svahu hrází.
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SO 01– Oprava koryta
Stávající koryto potoka je zanesené a poškozené, v oblasti nejčastějšího kolísání hladiny
dochází k tvorbě nátrží a výmolů břehu s postupující tendencí. Od říčního km 4,084 je
poproudně koryto oboustranně ohrázované a dochází zde vlivem podemleté paty k sesouvání
svahů hrází a prosedání koruny. Kapacita koryta je krom nánosů značně omezena i náletovou
vegetací. V rámci akce budou poškozené části toku opraveny a zanesené pročištěny v tomto
rozsahu:
km 3,760 - 5,010 Pročištění koryta od nánosů s vyrovnáním dna do úrovně původní nivelety
km 3,760 - 4,084 Vykáceni porostů z průtočného profilu a tělesa hrází (vyjma lks dubu v km
3,82), urovnání návodního svahu a koruny hrází
km 3,780 - 3,796 Oprava opevnění koryta z kamenné dlažby do betonu
km 3,796 - 4,084 Stabilizace paty koryta kamennou zapuštěnou patkou, oprava nátrží,
opevnění svahů kamenným záhozem v oblasti vzdutí vody
km 4,087-5,010 Obnova kamenné stabilizační patky břehů, pomístní odstranění porostů
zasahujících do průtočného profilu potoka.
Přechody mezi různými typy opevnění a místa navázání na stávající mostky, které budou
zachovány, budou zajištění příčnými prahy z kamenného zdiva na cementovou maltu. Výustí
kanalizace zasahující do průtočného profilu koryta budou seříznuty a zarovnány s lícem
břehů. Stávající nepovolená soukromá lávka v km 4,509, zasahující do průtočného profilu,
bude odstraněna. Pařezy na březích koryta budou v rámci oprav ohrázovaného úseku
vytrhány, respektive v rámci obnovy neohrázovaného zemního koryta seříznuty a zarovnány s
lícem břehů. Odtěžený sediment a vybouraný materiál budou odvezeny k likvidaci na skládce.
S0-02 Retenční přehrážky:
V km 3,775 a 4,140 budou zbudovány retenční přehrážky. V obou případech se jedná o
betonový vzdouvací objekt výšky 1,05 m, umožňující vzdutí vody v korytě vodního toku. Z
pohledových stran bude přehrážka obložena kamenem do betonu, navazující opevnění koryta
nad a pod přehrážkou bude provedeno z kamenné dlažby do betonu. Ve střední části bude v
přehrážce provedena propust s drážkami pro osazení dřevěných dluží. Dlužová stěna bude
zajištěna proti nežádoucí manipulaci zámkem.
Retenční přehrážka km 3,775 — základní technické parametry:
Hladina zásobního prostoru Mz=kóta koruny přehrážky 183,41 m.n.m.
Plocha zdrže při hladině Mz 1570 m2
Objem vody při Mz 1050 m3
Hloubka vody při Mz 1,05 — 0,96 m
Délka vzdutí 365 m (km 3,775 — 4,140)
Retenční přehrážka km 4,140 — základní technické parametry:
Hladina zásobního prostoru Mz = kóta koruny přehrážky 183,50 m.n.m.
Plocha zdrže při hladině Mz 3750 m2
Objem vody při Mz 2200 m3
Hloubka vody při Mz 1,05 — 0,83 m
Délka vzdutí 870 m (km 4,140 — 5,010)

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 958/2 (ostatní plocha), 959/1 (vodní plocha) a 960/2
(ostatní plocha) všechny v k. ú. Rajhradice. Pozemky, které by mohly být ovlivněny stavbou
jsou pozemky p. č.: 123/1; 955/1; 954/1; 953/11; 953/9; 953/18; 953/17; 953/16; 953/15;
953/14; 953/13; 953/4; 951/20; 956/8; 956/5; 973/8; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6; 973/7; 972/2;
971/1; 967/11; 967/10; 956/6; 956/4; 956/3; 956/2; 967/9; 967/8; 967/5; 967/6; 967/7; 956/1;
967/4; 957/3; 967/3; 957/2; 957/1; 949/1; 919/1; 982/10; 983; 961/2; 964; 966; 967/1;
967/2všechny v k. ú. Rajhradice.
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Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 958/2 (ostatní plocha), 959/1 (vodní plocha) a
960/2 (ostatní plocha).
2. Stavba bude umístěna dle výkresů č. C. 3. 1–Podrobná situace (1:500), C 3.2 – Podrobná
situace (1:500) a C 3.3 – Podrobná situace (1:500) autorizovaných Ing. Františkem Lazárkem,
DiS., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství(ČKAIT 1006183).
3. Na 3,775 km bude provedena betonová přehrážka toku obložená kamenem s propustí, na
3, 760 -4,084 km bude provedena obnova průtočného profilu a oprava hrází, na 4,140 km
bude provedena betonová přehrážka obložená kamenem s propustí.
3. Při stavbě budou dodrženy ustanovené vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Dále budou při stavbě dodržovány předpisy nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Budou splněny i další podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů
dotčených inženýrských sítí a zařízení a dotčených orgánů:
Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 23. 02. 2018 pod č.j.
OZPSU/2387/2018-2 je s následujícími podmínkami:
1) záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je
přílohou žádosti o toto závazné stanovisko
2) záměr negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu
Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 28. 02. 2018 pod č.j.
OZPSU/2388/2018-2 je s následujícími podmínkami:
 realizace bude probíhat ve vzdálenosti min. 3m od hranice lesa
 vlastníci stavby a stavební organizace nebudou stát a vjíždět s motorovými vozidly do
lesních porostů a na lesní cesty bez vydaného povolení
 na lesním pozemku p.č. 961/2 k.ú. Rajhradice nebude ukládán žádný stavební materiál
ani stavební či jiný odpad
Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 28. 02. 2018 pod č.j.
OZPSU/2389/2018-2 je s následujícími podmínkami:
• kácení bude provedeno nejlépe v době vegetačního klidu tj. od 15. 10. do 30. 3. běžného
roku, nejpozději však do 15. 3. 2019
• v případě, že práce (popř. příjezd mech. strojů) budou prováděny v blízkosti dřevin
rostoucích mimo les, bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (stromy na staveništi budou chráněny před
mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně, pokud
dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysycháni a
infekčním chorobám,.).
• pozemky dotčené pracemi budou uvedeny do původního stavu
• úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby v toku nedošlo k vytvoření neprostupných
překážek pro živočichy
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Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 11. 04. 2018 pod č.j.
OZPSU/5092/2018-2 je s následujícími podmínkami:
1. S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence
všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o
způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu
odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice OŽPSÚ, Nádražní 750, Židlochovice.
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti GridServices
s.r.o. ze dne 01. 03. 2018 vydaném pod č.j. 5001663148:
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti Vaší oblasti (dle předložené situace), se
nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod ON 500 a ON 200.
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu ON 500 je 40 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu ON 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;
Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte
na adrese: https://dpo. gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data, Práce budou probíhat v souladu se
zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová
norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat
minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.
Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL
plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.
V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře-stávající, pokud možno,
odstranit.
Spalování klestí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a zemních
armatur (20 m).
K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod ON 500.
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu ON 500 je 40 mna obě strany od plynovodu;
Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte
na adrese: https://cipo. gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data.
Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN
1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat
minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.
Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL
plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.
V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře-stávající, pokud možno,
odstranit. Spalování klestí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a
zemních armatur (20 m).
Upozornění: V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení (plynovody), které nejsou ve
vlastnictví nebo ve správě GasNet, s.r.o.
O stanovisko je nutné požádat
Kontakt:
NET4GAS, s.r.o.
Na 1-1 Hřebenech 111718/8
140 21 Praha 4 - Nusle
T: +420 220 221 111
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http://www.net4gas.cz/
Žádost o stanovisko k neplynárenské stavbě je možno podat elektronicky na adrese:
https://v3s.net4gas.Wv3s/Pokyny.aspx
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu,
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců,
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných
informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za
vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění
stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle §
68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.45812000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškozeni plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejichbezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
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v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí
být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly
se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní
přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník
povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízeni a
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná
fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízeni a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále
přístupně a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho
vydání.
Vyjádření společnosti CETIN a.s.ze dne 07. 11. 2017 pod č.j. 762587/17:
Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro
vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.(dále jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na
základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost česká telekomunikační
infrastruktura a.s. následující Vyjádření: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází sít'
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen
SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém
výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem
1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné
pásmo).
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(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání Vyjádřeni stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti,
nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel ti
stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území
prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto
Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném
zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEKjsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou
součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence
a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně
Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro
který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby,
která koliduje se SEK nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.pověřeného ochranou sítě -Zdeněk Procházka, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz (dále
jen PAS).
(4) Přeložení SEKzajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikačn1 infrastruktura a.s.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 17 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen
uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEKd1e bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím
určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené
žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů
práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.
Vyjádření Obce Rajhradiceze dne 14. 02. 2018:
Obce Rajhradice se záměr dotýká z hlediska územní příslušnosti a z hlediska ochrany před
povodněmi a tím bezpečnosti obyvatel obce. Proto jsme předloženou dokumentaci důkladně
prostudovali a máme následující připomínky: obec Rajhradice vítá vytvoření akumulačního
prostoru v korytě, které v letních měsících periodicky vysychá. Především z hlediska
možnosti udržení života v korytě a možnosti napájení zvěře a živočichů v letních suchých
měsících je akce přínosná. Z hlediska ochrany obce před povodněmi, požadujeme doložit
výpočet kapacity přehrážek (jedná se především o spodní přehrážku v km 3,775). Z PD
vyplývá, že koruna přehrážky je navržena mírně nad úrovní stávajících nánosů ve dně.
7

Předpokládáme, že kapacita vyčištěného toku, včetně ohrázování, byla v minulosti navržena
na dostatečnou návrhovou ochranu obce. Po výstavbě přehrážky bude kapacita o něco menší,
než současný nevyčištěný tok. To znamená menší než návrhová dle původní úpravy. Dle
TNV 75 2103, resp. ČSN 75 2101 by ochranné hráze měly být navrženy na Q100 s ochranným
převýšením. Jedná se nám hlavně o pravostrannou hráz, která bezprostředně chrání před
zaplavením dům č.p. 121 a východní část obce. V případě přelití a příp. protržení hráze by
voda za ní pokračovala přímo na dům č.p.121 a do obce.
- V případě nepříznivé kapacity doporučujeme zvážit možnost rozšíření toku v místě
přehrážky a prodloužení přelivné hrany přehrážky, podobně jako u přehrážky v km 4,140.
- mimo ochranné hráze bychom uvítali snížení sklonu břehů (alespoň pomístně), aby byl lepší
přístup živočichů a zvěře k toku.
Vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 19. 02. 2018 pod č.j. PM007950/2018-203/Mi:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání
povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26
zákona č. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru,
velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o.ze dne 20. 02. 2018 vydaném pod č.j.
1140/18/OVP/Z:
1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 5. 2. 2018 Vám sdělujeme následující
připomínky:
2. Zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodů budou prováděny dle Technických
podmínek pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti
sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o. http://wvvw.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/prododavatele/obchodni-technicke-podminky/. Pro informaci uvádíme, že zemní práce nemusí
být prováděny výhradně ručně, ale v souladu s výše uvedenými Technickými podmínkami.
3. V dalším stupni projektové dokumentace zpracujte výkres detailu křížení s našimi
zařízeními.
4. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN
EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04. Musí být dodrženo min. krytí plynovodu dle TPG 702
04.
5. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací,
ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz
"Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a
v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o." http://vvww.net4gas.cz/cz/ospolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/. Technologický postup zemních
prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní,
musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před
zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš
(pavel.bartos@net4gas.cz).
6. Místa případných přejezdů VTL plynovodů těžkou technikou v době výstavby musí být
zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu
plynovodu na obě strany a dále zřídit taková opatření, aby přejezdy VTL plynovodů, v
podélném směru, nebyly možné.
7. Ve spolupráci s příslušným technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést
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vytýčení a ověření hloubky krytí stávajících VTL plynovodů.
8. Další stupeň projektové dokumentace zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.
9. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte
přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
10. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí, ale není podkladem pro
vydání stavebního povolení-nelze zahájit stavbu.
Vyjádření ŘSD ČR ze dne 16. 02. 2018 vydaném pod č.j. BR102/18-12120:
1 Stavba bude provedena podle předloženého projektu. Případné další změny projektové
dokumentace musí být s ŘSD ČR předem projednány a odsouhlaseny.
2. Při realizaci díla nesmí být jakýmkoliv způsobem narušena stabilita tělesa dálnice a
odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily
během nebo po dokončení prací poruchy, investor bezodkladně sjedná nápravu na vlastní
náklady.
3. Při realizaci stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D2. Veškeré práce
budou prováděny mimo dálniční pozemky. Pro přísun, skládání a manipulaci s materiálem
nebude použita dálnice D2 ani její pozemky.
4. Zahájení a ukončení stavby nahlásí žadatel (investor) s nejméně pětidenním předstihem na
SSÚD 6 v Brně-Chrlicích, vedoucí ing. Přemysl Florian, tel.: 545 220 591, e-mail:
premysl.florian@rsd.cz.
5. Zástupci ŘSD ČR, oddělení správy dálnic Morava budou přizváni ke všem správním
řízením.
Odůvodnění
Zástupce žadatele podal dne 13. 03. 2018žádost o vydání územního rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu na pozemcích p. č 958/2, 959/1 a 960/2všechny v k. ú.Rajhradice, podání
však bylo učiněno na pracoviště MěÚ Židlochovice. Dne 20. 03. 2018 postoupil MěÚ
Židlochovice žádost včetně dokumentace a příloh MěÚ Rajhrad, Stavebnímu úřadu I.
stupně.Dne 23. 03. 2018 stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům
územního řízení, a protože mu jsou dobře známy poměry území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání
na místě a stanovil lhůtu 15 –ti dnů k podání námitek a připomínek účastníků řízení a k
uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů.
Během lhůty určené k uplatnění námitek a připomínek neobdržel stavební úřad námitky ze
strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti. Dne 21. 05. 2018 stavební úřad zjistil
nedostatky v žádosti spočívající v oprávnění přístupu na pozemky dotčené dočasným
přístupem na stavbu. Na základě výše uvedené skutečnosti stavební úřad dne 21. 05. 2018
řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění chybějících dokumentů. Dne 15. 06. 2018
stavební úřad zástupce žadatele požadované dokumenty doplnil, na základě doplněných
smluv však stavební úřad změnil okruh účastníků územního řízení.
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Rajhradice ze dne
29. 09. 1999, se změnou č. I územního plánu obce Rajhradice z dubna 2002 (datum schválení:
23. 10. 2002), změnou č. II územního plánu obce Rajhradice z října 2002 (datum schválení:
27. 01. 2003) a změnou č. III územního plánu obce Rajhradice ze dne 11. 03. 2011 (datum
nabytí: 30. 03. 2011) a s charakterem stávající zástavby v dané lokalitě.
Stavební záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
9

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito vyjádřeními, rozhodnutími,
stanovisky, souhlasy a smlouvami:
 Kompl. vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 14. 03. 2018; č.j.
OZPSU/2386/2018-2
 Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 28. 02. 2018; č.j.
OZPSU/2389/2018-2
 Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 28. 02. 2018; č.j.
OZPSU/2388/2018-2
 Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 23. 02. 2018; č.j.
OZPSU/2387/2018-2
 Vyjádření E.ON Servisnís.r.o. ze dne 07. 11. 2017; č.j. E7456-16215683
 Vyjádření GridServices s.r.o. ze dne 01. 03. 2018; č.j. 5001663148
 Vyjádření CETIN a.s. ze dne 07. 11. 2017; č.j. 762587/17
 Vyjádření VAS a.s. ze dne 13. 11. 2017; č.j. 17/003996
 Vyjádření Obce Rajhradice ze dne 14. 02. 2018;
 Vyjádření Obce Rajhradice ze dne 28. 02. 2018;
 Vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 19. 02. 2018; č.j. PM007950/2018-203/Mi
 Závazné stanoviskoSekce nakládání s majetkem MO-OOÚZ ze dne 14. 02. 2018;
č.j. 3433-81/2018-1150
 Vyjádření SIAD Czech spol.s.r.o. ze dne 12. 02. 2018;
 Vyjádření itself s.r.o. ze dne 08. 02. 2018; č.j. 18/000626;
 Vyjádření ŘSD ČR ze dne 16. 02. 2018; č.j. BR102/18-12120;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Obcí Rajhradice;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Blažejem Homolou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Bohumilou Trhlíkovou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Mgr. Miroslavem Homolou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Ing. Alenou Pelikánovou;
 Smlouva o výpůjčce mezi povodím Moravy s.p. a Janou Barákovou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Františkem Ševčíkem;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a René Jaroškovou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Boženou Zedníčkovou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Ing. Vlastimilem Zedníčkem;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Zemědělským družstvem Rajhradice;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Jiřím Kuderou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Evou Měřínskou;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Janem Lauterbachem;
 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Jiřím Floderem;
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce)
pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici se stavebními
pozemky p. č. 958/2, 959/1 a 960/2vše v k. ú. Rajhradice a jejichž práva by mohla být výše
uvedenou stavbou dotčena. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky tohoto řízení tedy jsou vlastníci
pozemků p. č. 123/1; 955/1; 954/1; 953/11; 953/9; 953/18; 953/17; 953/16; 953/15; 953/14;
953/13; 953/4; 951/20; 956/8; 956/5; 973/8; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6; 973/7; 972/2; 971/1;
967/11; 967/10; 956/6; 956/4; 956/3; 956/2; 967/9; 967/8; 967/5; 967/6; 967/7; 956/1; 967/4;
957/3; 967/3; 957/2; 957/1; 949/1; 919/1; 982/10; 983; 961/2; 964; 966; 967/1; 967/2 všechny
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v k. ú. Rajhradice,společnosti Gridservices s.r.o., E.ON Servisní s.r.o., VAS a.s., CETIN a.s.,
NET4GAS s.r.o., ŘSD ČR, Povodí Moravy s.p. a Obec Rajhradice. Dotčenými orgány v
tomto řízení jsou: MěÚ Židlochovice –OŽPSÚ.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však
platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo v případě,
že k provedení stavby není potřeba stavební povolení ani ohlášení bude s provedením této
stavby započato. Územní rozhodnutí pozbývá rovněž platnosti dnem, kdy stavební úřad
obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k
němuž se rozhodnutí vztahuje.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může do 15 -ti dnů od jeho doručení odvolat k
Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním
učiněným u zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně,
Masarykova 32, Rajhrad 664 61). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Karel N o v o t n ý
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce města
Rajhrad a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zveřejněno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce obce
Rajhradice a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
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Zveřejněno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Správní poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se stanovuje dle položky 17 písm. f) ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacettisíckorun).
Rozhodnutí se doručuje:
I. Jednotlivě (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčené orgány):
1. Žadatel a zástupce žadatele:
Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
LB projekt-waterofengineering s.r.o., Kounicova 685/20, 602 00 Brno
2. vlastníci pozemků:
Jan Lauterbach, Krátká 34, 664 61 Rajhradice
Eva Měřínská, Hlavní 53, 664 61 Rajhradice
Jiří Kudera, Hlavní 87, 664 61 Rajhradice
Ing. Vlastimil Zedníček, Stráně 97, 664 61 Rebešovice
Božena Zedníčková, Stráně 97, 664 61 Rebešovice
František Ševčík, 9. května 530, 664 56 Blučina
Ing. Eva Hanušková, Husova 165/5, 602 00 Brno
Jana Baráková, Sportovní 320, 664 61 Opatovice
Ing. Alena Pelikánová, Hlavní 328, 664 61 Rajhradice
Jiří Floder, Okrouhlá 368/20, 625 00 Brno
Bohumila Trhlíková, č. ev. 11, 664 31 Česká
Obec Rajhradice, Krátká 319, 664 61 Rajhradice
Zemědělské družstvo Rajhradice, U Sýpky 414, 664 61 Rajhradice
3. dotčené orgány:
MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
II. Veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):
4. ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k. ú.
Rajhradice:
123/1; 955/1; 954/1; 953/11; 953/9; 953/9; 953/18; 953/17; 953/16; 953/15;
953/14; 953/13; 953/4; 951/20; 956/8; 956/5; 973/8; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6;
973/7; 972/2; 971/1; 967/11; 967/10; 956/6; 956/7; 956/4; 956/3; 956/2; 967/9;
967/8; 967/5; 967/6; 967/7; 956/1; 967/4; 957/3; 967/3;957/2; 957/1; 949/1; 919/2;
982/10; 983; 961/2; 964; 966; 967/1; 967/2
5.

správci inženýrských sítí a ostatní:
E.ON Servisní s.r.o., Husova 3947/1, 695 42 Hodonín
GridServicess.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
ŘSD ČR, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 619 00 Brno
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Na vědomí:
+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde
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