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Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 

Hradiště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

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

silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích")  a speciální stavební úřad příslušný podle § 16  odst. 

1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona   o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),  ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona 

žádost o stavební povolení, kterou dne 18.3. 2013 podalo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 

řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště IČ 75040425 zastoupené na základě plné moci  Ing. 

Ladislavem Alsterem - Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov IČ 61405230 

(dále jen "stavebník"),  a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

Cyklostezka podél Baťova kanálu
Kvasice-Bělov-Otrokovice 

(dále jen „stavba“ ) na pozemku p. č. 179/1, 178/2, 1471/1, 1513/2, 1445/5, 1396/2, 1513/4, 1513/1, 1469, 1336/2, 

1332/1, 1332/6, k.ú. Kvasice, 404/3, 486/11, 625/3 k.ú. Bělov, 4748, 2360/1, 427/21, 427/13, 427/10, 427/11, 427/24, 

427/35, 427/28, 427/33, 427/25, 427/29, 427/14 k.ú. Otrokovice.  Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu cyklostezky o celkové délce 4,577 75 km s označením větve  KV1 a KV2 v katastrálním území 

Kvasice, BÉ1 v k.ú. Bělov a OT1 v k.ú. Otrokovice. Cyklostezka navazuje na již vybudovanou cyklostezku Kroměříž-

Kvasice. Trasa cyklostezky je vedena pod svahem silničního tělesa silnice II/367, před mostem pak vyústí na uvedenou 

silnici, z které je převedena na levý břeh Moravy. Dále pokračuje v koruně protipovodňové hráze až ke kanálu malé 

vodní elektrárny u Bělovského jezu., kde je úrovňově  vedena přes silnici III/36745. Cyklostezka se zde  stáčí k nové 

lávce SO 201 přes tok Mojeny a jde souběžně se  silnicí III/36735  Bělov –Otrokovice  až k inundačnímu kanálu, který 

překračuje po římse stávajícího přemostění. Tato římsa pro využití jako cyklostezka bude rozšířena odstraněním 
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stávajícího svodidla. Za přemostěním je napojena  na již realizovaný úsek  cyklostezky na ulici K. Čapka 

v Otrokovicích.

Objekt SO 101 Cyklostezka

Jedná se o komunikaci s krytem z asfaltobetonu funkční skupiny D2 a typu příčného uspořádání u úseků vedených 

podél silnic kategorie MO1 4,4/2,5/30 u úseků  vedených po hrázi potom kategorie MOK1 4,5/2,8/30. Cyklostezka

sestává ze čtyř úseků:

-KV1 o  délce 140 m šířce  2,5 m + 2 x 0,10 m, zapuštěný silniční obrubník

- KV2  v délce 3,140 m, šířce 2,8 m, zemní krajnice v tl. 150 mm, 2x0,35 m

- BÉ1 v  dl. 964 m, š. 2,8 m,  zemní krajnice v tl. 150 mm, 2x0,35 m 

- OT1 v  dl. 132 m, š. 2,5 m + 2x0,10 m  ohraničení pravá obruba zapuštěna levá  s převýšením 60-100 mm.

Odvodnění povrchu je řešeno příčným 2 % odtokem na přilehlý terén a následným vsakováním .

Objekt SO 102 Zpevněné plochy

Plochy umožňující příčný přejezd nebo napojení navazujících pozemků s konstrukcí z kameniva s uzavíracím nátěrem a 

dále jde o plochu chodníku na mostě silnice II/367.

Objekt SO 102 Odpočívka

Ve staničení km 2,170 00 je řešena zpevněná plocha ze zámkové dlažby o rozměrech  2,5 m x. 11, 0 m, ohraničena

zapuštěnými obrubami.

Objekt SO 201 Lávka přes Mojenu

Je navržena nová dřevěná lávka založena na železobetonových podpěrách. Délka nosné konstrukce 20,895 m, šířka 

lávky 4 m , volná šířka lávky 2,5 m. Lávka bude opatřena  zábradlím z dřevěné konstrukce výšky 1,42 m. Pod lávkou 

bude provedeno zpevnění koryta kamennou dlažbou do betonu tl. 350 mm..

Objekt SO 202 Opěrné zdi

Opěrná zeď z monolitického betonu vyrovnávající výškový rozdíl terénu u mostu přes inundační rameno. Délka zdi je 

18 m max. světlá výška 1,0 m celková max. výška 2,1 m., v koruně zdi bude osazeno zábradlí.

II.     Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,  vypracovanou projekční 
kanceláří  A-S, nám. T.G.Masaryka 588, Zlín, ing. Ladislavem Alsterem autorizovaný  inženýr pro dopravní 
stavby ČKAIT 1300173,  případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního 
úřadu.

2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

-  po realizaci pláně, včetně sanace zeminy v aktivní zóně

- nosné konstrukce lávky      

- po realizaci  ochranné a podkladní vrstvy                                   

4. Stavba bude dokončena do 07/2014

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. 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

10. 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.
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11. 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. 

12. 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.

13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude zajištěna ochrana 
zdraví a života osob na staveništi. Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně 
technické důvody nevylučují a ustanovení obsažená v příslušných ČSN.

14. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání 
kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.

15. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané 
zvláštními právními předpisy.

16. Stavebník je povinen před zahájením prací zajistit vytýčení  všech podzemních a nadzemních sítí nacházejících se 
v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození.

17. V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení, požádá stavebník o jejich 
obnovení .

18. Při stavbě budou splněny požadavky dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vodních toků.

• E.ON  Česká republika, s.r.o., n.z. L 4613-Z061226945  ze dne 22.8.2012, n.z. H18502-Z051226681 ze dne 20.8.2012

ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění podmínky, v OP 

nadzemního vedení nebudou umístěné stavby, konstrukce, základy a jiná podobná zařízení. Nesmí být narušena stabilita 

podpěrných bodů VN a nesmí být narušeno podzemní uzemňovací vedení. Podpěrné body nesmí být odkopávány, nebo 

zahrnovány. Výkopové práce lze provádět min. 3m od podp.bodů VN (vodorovná vzdálenost). V opačném případě 

nutno situaci řešit na RS Otrokovice. V OP nadzemního vedení zůstane zachována stávající niveleta ( nebude navýšen 

stávající terén). Upozorňujeme, že práce s mechanizací (jeřáby, zdvíhací, lanové a podobné mechanismy) musí být v 

kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení. Pokud není možno tento požadavek dodržet, nutno situaci 

projednat na RS Otrokovice. Dále oprávněná osoba (koordinátor BOZP při práci na staveništi) zpracuje postup a 

organizaci výstavby z pohledu vyhledání a vyhodnocení rizik při práci v ochranném pásmu vedení— Vyhledání a 

vyhodnocení rizik práce podle ZP § 102. Tento dokument musí být součástí příslušné dokumentace (stavební deník). 

Všechny zainteresované osoby budou prokazatelně poučeny. Upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního 

vedení dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu 

trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 

informováni. Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. 

Dále musí být splněny následující podmínky: 

1) V OP nadzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 

zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod 

písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 

zdraví či majetek osob 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 

2) Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a 

jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s 

trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích 

ochranného pásma trvale informováni. 

3) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 

příslušným ČSN. 

4) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat 

příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-l, ČSN EN 

50 522, ČSN EN 61 936-l.

5) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
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uskladňovat hořlavě a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. 

6) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení 

distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 20.08.2012 H18502 —

Z051226681 

7) Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 

Regionální správou  (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení 

dle platné CSN EN 50 110-l. 

8) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou  přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, 

je nutno provádět  za beznapět‘ového stavu vedení

● Jihomoravská plynárenská a.s. n.z. 5000671209 ze dne 11. 12. 2012

Při realizaci cyklostezky požadujeme dodržet následující podmínky: 

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu; 

- křížení VTL plynovodu cyklostezkou situovat pokud možno kolmo; 

- cyklostezku vést 4 m od uzávěrů; 

- případný souběh cyklostezky s VTL plynovodem situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od 

plynovodu); 

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně 

ručně; 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); 

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 

- povrchové úpravy cyklostezky v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) 

neprovádět vibrační technikou; 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; 

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od VTL plynovodu; 

- podobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem 

(přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou); 

- po vybudování cyklostezky (před zahájením provozu) přizvat pracovníka JMP, a.s. - Provozní oblast Kroměříž ke 

kontrole dodržení podmínek v místě křížení s VTL plynovodem 

STANOVISKO OOSS - PKO, 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 

plynárenského zařízeni: 

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 

stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti. popř. úpravy terénu 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 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, 

4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204- tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 

další předpisy související s uvedenou stavbou, 

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem 

ochranného pásma a těmito podmínkami, 

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 

opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 

bateriových a motorových nářadí, 

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 

poškození, 
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8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 

obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 

výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského 

zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast .

11) plynárenské zařízení 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, 

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

13) pokopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu ( HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 

pásmo plynárenského zařízení,

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení,

16)při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případným přejezdem přes plynárenské

zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

•Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  n.z. 834/2012 ze dne 23.8.2012

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení. Nad vodovodem nesmí být umístěny těžké 

stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Dále bude před zahájením stavebních prací přizván 

zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o 

existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby. Při stavbě nové 

zpevněné plochy cyklostezky a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do 

výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 

Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení 

vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat 

naše zařízení přístupné a funkční. 

●Telefonica O2 Czech Republic, a. s., č.j. 129140/12 ze dne 27.7. 2012

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica,. 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 1,5 m po stranách krajního vedení SEK 

● Povodí Moravy s.p. n.z. PMO041885/2012-203/Fi  ze dne 25.9. 2012

I.- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s 

uvedeným záměrem za podmínky: 

Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti 

nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 

Upozorňujeme: 

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území. 

2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

II. - Vyjádření správce významného vodního toku Morava a Mojena 

Jako správce významného vodního toku (Povodí Moravy,s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín) 

s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

4. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými 

vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v 

blízkosti vodního toku. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

5. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené 

plány budou vjednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V 

plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění. 

6. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody. 
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Způsob dotčení břehového porostu podél toku, tj, kácení a případná náhradní výsadba, bude odsouhlasen ekologem 

závodu Střední Morava (Ing. Mařák) a přímými správcem vodního toku. 

7.  Provoz cyklostezky se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným Povodí Moravy, s.p.

11. Přímý správce bude přizván k odsouhlasení provedení opevnění koryta. 

12. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na 

březích toku a v záplavovém území. 

● Lesy ČR s.p. s.z. LCR37681/2012 ze  dne 10.8.2012

- při stavbě cyklostezky budou po celé její délce podél lesa odstraněny nefunkční betonové sloupky včetně starého 

pletiva na náklady investora 

● Ředitelství silnic Zlínského kraje n.z. ŘSZKZL 6969/12-2012  ze  dne 17.8.2012

- příjezd ke staveništi bude řešen výhradně přes stávající, řádně zpevněné sjezdy ze silnice

- v rámci stavby nebudou budovány provizorní sjezdy ze silnice

• Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž č.j. MěUKM/068997/2012/0564/12  ze dne 13. 11. 2012

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2, 

písm. c) 

Protože stavba bude částečně postavena na pozemcích v k.ú Kvasice, p.č. 1332/1 - PUPFL, lesní pozemek a 1332/6 -

PUPFL, ostatní plocha a ve vzdálenosti do 50 m od nich, souhlas se uděluje za těchto podmínek: 

1 . Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin 

2. Na PUPFL nebudou ukládány žádné odpady 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 106 odst. 1 v souvislosti s 

§ 18 odst. 1 - dále jen „zákon o vodách“ 

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek a povinností: 

1. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu 

§ 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ropnými látkami 

3. Stavbou nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území. 

4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

5. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami 

nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na 

břehu ani v blízkosti toku. 

6. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán, který bude předložen vodoprávnímu úřadu odboru životního 

prostředí Městského úřadu Kroměříž ke schválení. 

7. Vodoprávnímu úřadu odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž bude předložen k odsouhlasení 

povodňový plán pro provádění stavby. 

• Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Otrokovice č.j. OŽP/33824/2012/KSE  ze dne 22.10. 2012

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. a) 

v souvislosti s § 65 vydává souhlas se zásahem do významného krajinného prvku „údolní nivy řeky Moravy“ za těchto 

podmínek: 

1. Zásah do VKP bude proveden s ohledem na životní cyklus organismů pouze v období vegetačního klidu, tj. listopad -

březen. 

Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, § 106 odst. 1 v souvislosti s §104 odst. 9,

souhlas se uděluje za následujících podmínek: 

1. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich 

jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů 

(dále jen lesní zákon), § 48 odst. 2 písm. c),

souhlas se stavbou umístěnou mimo jiné na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) p. č. 427/13, 

427/11 a 427/10 v k. ú. Otrokovice a dále na pozemku p. č. 404/3 v k. ú. Bělov, který se nachází ve vzdálenosti do 50 m 
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od PUPFL p. č. 571/4 v k. ú. Bělov a PUPFL p. č. 427/12 v k. ú. Otrokovice  se vydává za těchto podmínek: 

3) při stavbě bude postupováno tak, aby nebyl porušen zákon o lesích a nedošlo k omezení lesnického hospodaření 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 

Hradiště

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 18.3. 2013 podalo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 

686 01 Uherské Hradiště IČ 75040425 zastoupené na základě plné moci  Ing. Ladislavem Alsterem - Projektová 

kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov IČ 61405230 žádost o stavební povolení na stavbu: Cyklostezka podél 

Baťova kanálu Kvasice-Bělov-Otrokovice  na pozemku p. č. 179/1, 178/2, 1471/1, 1513/2, 1445/5, 1396/2, 1513/4, 

1513/1, 1469, 1336/2, 1332/1, 1332/6, k.ú. Kvasice, 404/3, 486/11, 625/3 k.ú. Bělov, 4748, 2360/1, 427/21, 427/13, 

427/10, 427/11, 427/24, 427/35, 427/28, 427/33, 427/25, 427/29, 427/14 k.ú. Otrokovice.  Uvedeným dnem bylo 

zahájeno stavební řízení.

Krajský úřad Zlínského kraje odbor  dopravy a silničního hospodářství jako nadřízený správní orgán usnesením  

vydaným pod č.j. KUZL56254/2012 ze dne 7.9. 2012 určil Městský úřad Kroměříž, odbor občansko- správních agend , 

oddělení dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad k provedení řízení ve věci  vydání stavebního 

povolení na uvedenou stavbu.

Obecní úřad Kvasice, hospodářko správní odbor  dne 5.3. 2013 pod. č.j. Výst./281/2012 vydal  územní rozhodnutí 

s nabytím právní moci dne  27.3. 2013, dále dne 11.4. 2013 pod č.j. Výst./112/2013 vydal souhlas dle § 15 stavebního 

zákona, kde konstatoval, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a podmínkami 

územního rozhodnutí.

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

postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka také vlastníkům pozemků a staveb, které mají 

společnou hranici s předmětným stavebním pozemkem. Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem 

nemohou být tímto rozhodnutím dotčena. 

Jako účastníky řízení speciální stavební úřad přizval :

-stavebníka, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 

Uherské Hradiště, doručováno dodejkou,

-vlastníky pozemků, na kterém má být stavba prováděna:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno;Lesy České republiky s.p., Lesní správa Buchlovice, nám. Svobody 

289, 687 08 Buchlovice;Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín ;Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Správa Zlín Fügnerovo nábřeží 5476,760 01 Zlín; Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice; 

Obec Kvasice nám. A. Dohnala 18, 768 12 Kvasice; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno-OOP 

Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž, doručováno dodejkou,

--vlastníky sousedních pozemků nebo stavbám na nich, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající 

věcnému břemenu,  doručováno veřejnou vyhláškou

Speciální stavební úřad oznámil dne 17.4.2013 pod č.j. MěUKM 017498/2013 zahájení stavebního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení 

musí být uplatněny při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. K projednání žádosti v souladu s § 112 odst. 1

stavebního zákona současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 14.5.2013, o výsledku jednání byl 

sepsán protokol. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 

nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního plánování 

v dotčeném území. 

Stanoviska a doklady předložené se žádostí o stavební povolení :

-stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát, územní odbor Kroměříž č.j.   KRPZ – 137008-1/ČJ-2012-150806  ze dne 20.12. 2012

-stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát, územní odbor Zlín č.j.  KRPZ – 82754-1/ČJ-2012-150506  ze dne 17.9. 2012 

-stanovisko Státní plavební správa-pobočka Přerov n.z. 2238/PR/12 ze dne 1.10.2012

-stanovisko E.ON Česká republika, s.r.o., n.z. H18502-Z051226681 ze dne 20.8.2012, L 4613-Z061226945 ze dne 22.8. 2012

-stanovisko Jihomoravské plynárenské a.s. , n.z. 5000671209 ze dne 11.12. 2012

-stanovisko Telefonica  O2 Cech Republik, a.s., č.j. 129140/12  ze dne 27.7.2012

-stanovisko Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., n.z. 834/2012 ze dne 23.8. 2012

-stanovisko Moravská Vodárenská a.s. ,č. 021080/2012/PT ze dne 10.12.2012

-stanovisko Povodí Moravy s.p., n.z. PM0 41885/2012-203/Fi ze dne 25.9.2012

-stanovisko Lesy ČR s.p., lesní správa Buchlovice, s.z. LCR37681/2012 ze dne 10.8.2012

-stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., majetková správa Kroměříž, ŘSZKKM  6962/12-225 ze dne 10.8.2012

-stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.,  ŘSZKZL  6969/12-212 ze dne 17.8.2012

- Městský úřad Kroměříž, koordinované závazné  stanovisko č.j. MěUKM/068997/2012/0564/12 ze dne 13.11. 2012

- Městský úřad Otrokovice, koordinované závazné  stanovisko č.j. OŽP/33824/2012/KSE ze dne  22.10.2012

-Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL51031/2012 ze dne 21.9.2012

-Povodí Moravy s.p. -Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. PM 59988/2012-ZSM/V ze dne 12.11. 2012

-Povodí Moravy s.p. -Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. PM ……  /2012-ZSM/V ze dne 14.12.2012

-Lesy ČR s.p.- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.11.2012

-Zlínský kraj - Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. 239/22/12-213 ze dne 7.12. 2012

                      - Dohoda o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby č. ŘSZK KM 6962/12-225 ze dne12.12.2012

-Ředitelství silnic  a dálnic ČR- Smlouva o právu provést stavbu ze dne 13.11.2012

-Město Otrokovice – Smlouva o právu provést stavbu ze dne 21.11. 2012

-Obec Kvasice- Smlouva o právu provést stavbu ze dne 13.12.2012

Česká republika,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací 

stavby na pozemku ČR-ÚZSVM č.j. UZSVM/BKM/5163/2012-BKM ze dne 22.8.2012

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Zajistil vzájemný soulad 

předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek 

rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených.Speciální stavební úřad  posoudil  předmětnou  stavbu dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb. 

správní řád jako stavbu  s velkým počtem účastníků řízení a proto uvědomil  účastníky o  povolení stavby  veřejnou 

vyhláškou , a dal jim lhůtu k vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. 

Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Speciální  stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce  Městského úřadu Kroměříž,

Obecního úřadu Kvasice, Obecního úřadu Bělov a Městského úřadu Otrokovice. Dotčené orgány a obce pak uvědomil 

jednotlivě v souladu  s ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona.

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 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.
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Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové 

dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště  a ponechat jej tam 

až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 

způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Martina Pomothyová

referent oddělení dopravy a silničního hospodářství

(elektronický podpis)

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

Obecní úřad Bělov a Městského úřadu Otrokovice    a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1 a 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: (dodejky)

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 

Hradiště

zastoupené Ing. Ladislavem Alsterem-Projektová kancelář A-S,  nám. T.G. Masaryka 588 760 01 Zlín

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Buchlovice, nám. Svobody 289, 687 08 Buchlovice

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín Fügnerovo nábřeží 5476,760 01 Zlín

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Obec Kvasice nám. A. Dohnala 18, 768 12 Kvasice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno-OOP Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Vlastníkům sousedních nemovitostí a stavbám na nich  se  dle § 25 odst. 1 a 2,  v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:
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-vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 

dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 

prováděním stavby přímo dotčeno

-vlastníci sousedních staveb:

E.ON Česká republika, s.r.o. Zlínská 230, 765 27 Otrokovice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Zlín, J.Babáka 11, 662 90  Brno

Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

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

-sousední pozemky stavby : p.č. 1513/2, 181/1, 1395, 1396/1, 1394, 1392, 1468, 1450/3, 1450/1, 1450/5, 1450/8, 1359, 

1468, 1357/2, 1873, 1872, 1336/34, 1336/28, 1870, 1871, 1869, 1868, 1867 k.ú. Kvasice, 570, 404/1, 461/3, 461/2, 

464/3, 464/2, 465/3, 465/4, 465/11, 465/6, 465/16, 465/18, 466/17, 466/18, 466/16, 466/15, 571/6, 571/5, 486/40, 

486/41, 486/42, 486/43, 486/45, 486/13, 486/44, 486/4 k.ú. Bělov, 427/39 k.ú. Otrokovice.

Dotčené orgány :

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,

-územní odbor Kroměříž ,dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28  Kroměříž

-územní odbor Zlín, dopravní inspektorát, T.G. Masaryka 3218,760 01 Zlín

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

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov

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

Obecní úřad Kvasice, Obecní úřad Bělov a Městský úřad Otrokovice    
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