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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Č I C E 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

Odbor správních činností – silniční hospodářství  

Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice 

 

Č.j.: OSČ/SH-MI-27101/2021-5          tel/fax: 546419521, 54645151                   V Ivančicích     

Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec DiS.        e-mail: kavalec@muiv.cz                          dne 10.01.2022 

 

ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Veřejnou vyhláškou 
 

Stavebník: 

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 zastoupeno na základě 

plné moci společností ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno IČ: 469 

63 774 

 

Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 zastoupeno na základě plné 

moci společností ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno IČ: 469 63 774 (dále 

jen "žadatel") podal dne 27.10.2021 ţádost o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (dále jen „společné rozhodnutí―) pro stavební záměr: 
 

 

„Senorady - chodníky“ 
 

na pozemcích parcelní čísla 5208, 3566/3, 4636, 2118, 3578/3, 157, 3578/70, 4638, 8/2 vše v 

katastrálním území Senorady. 

 

Dnem podání ţádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné 

řízení―). 

 

Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, jako speciální stavební úřad, podle ustanovení 

§ 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), pověřený výkonem 

působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných 

účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský 

úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, a v souladu 

s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě posouzení návrhu podle § 94o 

stavebního zákona:  

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

mailto:kavalec@muiv.cz
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s c h v a l u j e     s t a v e b n í   z á m ě r 

 

„Senorady - chodníky“ 
 

na pozemcích parcelní čísla 5208, 3566/3, 4636, 2118, 3578/3, 157, 3578/70, 4638, 8/2 vše v 

katastrálním území Senorady. 

 

 

Popis stavby:    

Jedná se o opravu chodníků, ve stávající trase na pravé straně od začátku obce ve směru od obce 

Nové Vsi aţ po křiţovatku před domem č.p. 61. Trasa chodníků je vedena podél krajské silnice 

III/3935 na pozemku 3566/3 v k.ú Senorady. Celková délka rekonstruovaného úseku je 

přibliţně 372,3 m. Chodníky budou opravovány ve stávající poloze a budou napojeny na 

stávající chodníky. V rámci stavby dojde k přesunu autobusové zastávky směrem do středu obce 

před dům č.p. 62 a nástupiště zastávky bude součástí chodníku. Při rekonstrukci rovněţ dojde 

k opravě stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem a k opravám stávajících 

křiţovatkových připojení z místních komunikací.    

 

II. Stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby: 

 

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 5208, 3566/3, 4636, 2118, 

3578/3, 157, 3578/70, 4638, 8/2 vše v katastrálním území Senorady, v souladu s výkresem 

č.C2 projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Smekal, autorizovaný inţenýr 

pro dopravní stavby, ČKAIT 1003792, ověřené speciálním stavebním úřadem ve společném 

řízení.  

      Jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem. 

      K výše uvedené stavbě bylo vydáno závazné stanovisko Městským úřade Ivančice, odborem  

      regionálního rozvoje jako orgán územního plánování příslušný podle 6 odst. 1 písm. e) 

zákona  

      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.  

      225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon‖), přezkoumal podle 96b odst. 3 stavebního zákona z  

      hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací. 

 

2. Při provádění stavby je nutno dodrţovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

3.  Při provádění stavby budou dodrţovány podmínky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických    

     poţadavcích na stavby, ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční    

     zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích    

     zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 
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4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně 

způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným 

zeměměřickým inţenýrem. 

 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Před zahájením stavby je stavebník 

povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního subjektu, který bude 

stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu 

stavebnímu úřadu. 

 

6. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín 

zahájení stavby. 

 

7. Pro stavbu mohou být pouţity materiály, u nichţ byly ověřeny poţadované vlastnosti pro 

výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na pouţité materiály a na poţádání je předloţí při 

řízení k vydání kolaudačního souhlasu. 

 

8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – 

STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který 

obdrţí  

      stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před                

      povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do    

      dokončení stavby. 

 

9. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci 

staveb, který bude na poţádání předloţen v průběhu kolaudačního řízení. 

 

10. O povolení dopravních opatření poţádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní 

úřad. Případné osazení dočasného dopravního značení v místě napojení na veřejnou 

komunikaci a v místě zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. Před zahájením stavby 

zhotovitel poţádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního uţívání dotčených 

komunikací z důvodu uloţení inţenýrských sítí a stavebních prací, popř. uzavírku na 

předmětných komunikacích. 

 

11. Po provedení stavby budou veškeré účelové plochy (meziskládky, dočasné komunikace, 

zařízení staveniště) upraveny do původního stavu.  

 

12. Dokončenou stavbu lze uţívat v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na 

základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby 

provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

 

Budou dodrţeny podmínky stanovisek dotčených orgánů: 

 

13. Bylo doloţeno závazného stanoviska ze dne 08.09.2021, č.j. S-MI 20870//2021 UUP-Če, 

které vydal Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 

196/6, 664 91 Ivančice. 
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14. Budou dodrţeny podmínky vyjádření, které vydal Městský úřad Ivančice, Odbor 

ţivotního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice dne 14.09.2021 pod č.j. 

MI-22938/2021/ŠIMA: 

1) Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr moţný za předpokladu dodrţení následujících 

podmínek: 

• při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti           

            podzemních a povrchových vod 

• realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry 

• při realizaci záměru budou dodrţena a učiněna veškerá opatření na ochranu     

            povrchových a podzemních vod, zejména pouţívané mechanizační prostředky a  

            stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodrţena  

            preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných  

            látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy 

nebo  

            povrchových popř. podzemních vod 

• při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní  

             změně reţimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů  

             povrchových vod 

2) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č.    

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 

3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, dáte jen zákon o odpadech. Na základě ustanovení S 146 

odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je v uvedenému záměru vydáno 

následující vyjádření: 

Při realizaci výše uvedené stavby se původce odpadů bude zvláště řídit S 15 0 obecných 

povinnostech, přičemţ je kaţdý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 

ţivotního prostředí. Původce odpadů je dle S 15 zákona o odpadech povinen zařazovat 

odpady dle druhů a kategorií, zajistit přednostní vyuţití odpadů a v případě, ţe je sám 

nemůţe vyuţít nebo odstranit, předá je pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí. Seznam 

těchto oprávněných osob můţete vyhledat v registru zařízení: 

https:/fisoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa. 

Upozorňujeme na hierarchii způsobů nakládání s odpady uvedenou v § 2 zákona o 

odpadech,  podle níţ je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu 

předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému pouţití, recyklace, jiné 

vyuţití, včetně energetického vyuţití, a není-li moţné ani to, jeho odstranění, 

4) Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné 

orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů v platném znění. 
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5) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny  v platném znění.  

      6) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č, 334/1992 Sb., o ochraně       

      zemědělského půdního fondu, v platném znění. Dle S 9 odst. (2) písm. a) bodu 1. zákona o   

      ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím půdy (stavba do 25 m2).      

      7) Záměr se nedotýká zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o  

      změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

15. Bylo doloţeno vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 

Ţerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j. JMK 132306/2021 ze dne 13.09.2021 

 

16. Bylo doloţeno vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 

Ţerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j. JMK 134173/2021 ze dne 14.09.2021 

 

17. Bylo doloţeno vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 

Ţerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j. JMK 125245/2021 ze dne 06.10.2021 

 

18. Bylo doloţeno vyjádření Obce Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno ze dne 

27.08.2021 

 

19. Budou dodrţeny podmínky stanoviska, které vydala Policie ČR, Krajské ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno – venkov, pracoviště 

dopravního inţenýrství – stanovisko ze dne 23.08.2021, č.j. KRPB-148680-1/ČJ-2021-

0603DI-HRB:  

• stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-

technickými normami a předpisy; 

• v případě nově vzniklých komunikačních připojení budou zajištěny rozhledy dle 

příslušných technických předpisů, bez překáţek bránících rozhledu do doby 

případného zrušení komunikačního připojení (v rozhledovém poli nesmí být nic, co 

by stěţovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké 

polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové 

skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby 

komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněţky, posypové, 

stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled 

nepříznivě zasahovaly do výše větší neţ 0,7 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé 

překáţky o šířce O, 15 m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení, 

dopravní značka; 

• stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívaní staveb; 

• dopravní řešení akce včetně uţití přechodného dopravního značení bude projednáno a 

odsouhlaseno Policií ČR. 

 

20. Budou dodrţeny podmínky stanoviska Správy a údrţby silnic Jihomoravského kraje, 

Ţerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, č.j. 17316/2021/SKJA ze dne 20.09.2021. 
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Podle předloţené dokumentace se jedná o stavbu v obci Senorady, kterou bude dotčen 
majetek Jihomoravského kraje, a to: 

 Silnice ev. č. III/3935 na pozemcích p. č. 3566/3 a 4522 v k.ú. Senorady (ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje — SÚS JMK) na pravé straně ve směru od Ivančic a 
Nové Vsi na Senorady následujícím způsobem: 

 v km staničení silnice od cca 7,530 do cca 7,954, dojde k úpravě 17 stávajících 
sjezdů a v km 7,722 a 7,800 ke změnám 2 křiţovatkových připojení pozemních 
komunikací z obytných zón na silnici,   bude provedena rekonstrukce stávajícího 
chodníku podél silnice, v některých částech přímo navazujícího na silnici a v některých 
částech ustoupeného za pruh zeleně v lan cca od 7,530 do cca 7,954, v km cca 7,842 
bude upravovaný chodník veden přes propustek silnice zatrubněného Senoradského 
potoka,   vybudováním nové autobusové zastávky, vč. nového přístřešku (posunutím 
stávající, která bude zrušena) v km cca od 7,745 do 7,760,   vybudováním 6 nových 
uličních vpustí k odvodnění silnice a chodníků. 

 Výše uvedená stavba se dotýká naší jiţ zahájené stavby ve spolupráci s obcí 
Senorady a je na ní chystána investice Jihomoravského kraje v souvislosti s výstavbou 
kanalizace v obci Senorady. Tyto dvě stavby poţadujeme koordinovat tak, aby 
nedocházelo ke kolizním situacím administrativního nebo realizačního charakteru v 
jejich průběhu. 

 Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno 
postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZPKG').. 

 

Podmínky pro realizaci úpravy sjezdů na kraskou silnici: 

 Oddělení vjezdu od silnice poţadujeme uloţením silničního stojatého obrubníku 
v šířce vjezdu, s hranou 2 aţ 5 cm nad úroveň vozovky. Na vjezdu poţadujeme 
bezprašnou povrchovou úpravu — je navrţena betonová dlaţba. Okrajové obrubníky 
chodníku poţadujeme zkosit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.  

 V místech mimo chodník poţadujeme provést plynulé napojení zapuštěného 
obrubníku sjezdu na okolní terén (příp. stavby) tak, aby v krajových ukončeních 
obrubníku sjezdu nebyla ostrá hrana (např. seříznutím hrany obruby, terénními 
úpravami okolního pozemku). 

 Doporučujeme, aby sjezdy v místě stávajícího chodníku byly řešeny jako 
chodníkové přejezdy dle ČSN 73 6110/Z1, obr. 50 — průběţný chodník s min. průchozí 
šířkou min. 900 mm a příčným sldonem 2%, nájezdová rampa při obrubníku kraj. 
silnice s libovolným sldonem, varovný pás šíře 400 mm dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. V 
příp. nemoţnosti realizace dle obr. 50 pak dle obr. 53a, příp. jiný způsob, který bude v 
souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

 V místech, kde dojde k porušení obrubníku sjezdu, případně konstrukce 
komunikace, poţadujeme zásyp konstrukčních vrstev sjezdu a komunikace doplnit a 
navzájem provázat zazubením. Ţivičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na 
jednu spáru zalitou trvale pruţnou asfaltovou zálivkou. 

 Příp. doplnění konstrukčních vrstev komunikace poţadujeme provádět v souladu 
s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích‖: — sldadba 
doplnění konstrukce komunikace bude realizována dle dispozic a dojednání se stavbou 
rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v obci (viz. koordinace staveb výše). 
Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace poţadujeme navázat zazubením na 
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vrstvy stávající. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční 
vrstvy, v případě obrusné vrstvy poţadujeme přesah 0,5 m. Ţivičný povrch bude strojně 
zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pruţnou asfaltovou zálivkou. 
Příčný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace 
poţadujeme vyspádovat ve sklonu 2,5 % k obrubníku / krajnici. Stavební práce v sil. 
tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. 

 Na zemní pláni poţadujeme provést zkoušky míry zhutnění poţadujeme min. 
únosnost Edef,2 = 45Mpa, poměr zhutnění IĽdef,2 / Edef,l = max. 2,5. Ke zkoušce 
poţadujeme být přizváni. K zásypu není moţno pouţít výkopku. V příp. neúnosného 
podloţí je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. poţadované hodnoty 
únosnosti. 

   Šířky vjezdů musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, 
která budou vjezd pouţívat. 

 Příp. vjezdovou bránu poţadujeme umístit od obrubníku vjezdu do takové 
vzdálenosti, aby vozidla uţívající vjezd mohla být odstavena mimo komunikaci (včetně 
otevřené brány), příp. řešit otevírání brány na DO. 

 Upozorňujeme na povinnost vlastníka připojované nemovitosti zabezpečit, aby 
povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka, nesmí dojít ke stékání 
dešťové vody na krajskou 

   

 silnici, příp. do silničních příkopů, Poţadujeme doplnění liniového odvodnění na 
hranu pozemku ve vlastnictví vlastníka připojované nemovitosti, které bude zaústěno do 
vsaku na pozemku vlastníka připojované nemovitosti (nebo do kanalizace), příp. povrch 
sjezdu realizovat ze zatravňovací či vsakovací dlaţby se vsakem do podloţí sjezdu. 

   Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při 
výjezdu umoţněny dostatečné rozhledové poměry, 

 SÚS JMK v souladu s čl. III. odst. 2 zřizovací listiny č. j.: 427/09/Z8 ze dne 
17.09.2009 a v souladu s 10 odst. 4 písm. b) a v souladu s ust. 25 odst. 6 písm. c) bod 3. 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vydává souhlas za 
Jihomoravský kraj jako vlastníka dotčené pozemní komunikace — silnice třídy ev. č. 
111/3935 s realizací 17 sjezdů — připojení v úseku km cca 7,530 aţ 7,954 sil. pasportu 
z pozemku silnice p. č. 3566/3 v k. ú. Senorady ve vlastnictví Jihomoravského kraje - 
SÚS JMK na pozemky vlastníků připojených nemovitostí dle předloţené dokumentace. 

 

Podmínky pro realizaci křiţovatkového připojení krajské komunikace: 

   Poţadujeme, aby v místě napojení místních komunikací nn krajskou silnici byla 
respektována skladba konstrukce krajské komunikace. Napojení jednotlivých vrstev 
konstrukce poţadujeme postupným zazubením kaţdé vrstvy. Přesah zazubení bude 
proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy 
poţadujeme přesah 0,5 m. Ţivičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na 
jednu spáru zalitou trvale pruţnou asfaltovou zálivkou. 

   Příp. doplnění konstrukčních vrstev komunikace poţadujeme provádět v 
souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj, komunikacłch'6 : 
skladba doplnění konstrukce komunikace bude realizována dle dispozic a dojednání se 
stavbou rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v obci (viz, koordinace 
staveb výše). Mezi kaţdou vrstvou bude aplikován spojovací postřik. Výkop bude 
hutněn po vrstvách tl. max. 20cm. Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace 
poţadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající, Přesah zazubení bude proveden 
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min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy poţadujeme přesah 
0,5 m, Ţivičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou 
trvale pruţnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád povrchu kraj. komunikace včetně 
konstrukčních vrstev komunikace poţadujeme vyspádovat ve sklonu 2,5 % k obrubníku 
/ krajnici. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. 

   Na zemní pláni poţadujeme provést zkoušky míry zhutnění - poţadujeme min. 
únosnost Edef,2 = 45Mpa, poměr zhutnění Edef,2/ Edef,1  = max. 2,5. Ke zkoušce 
poţadujeme být přizváni. K zásypu není moţno pouţít výkopku. V příp. neúnosného 
podloţí je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. poţadované hodnoty 
únosnosti. 

 SÚS JMK v souladu s čl. III. odst. 2 zřizovací listiny č. j.: 427/09/Z8 ze dne 
17.09.2009 a v souladu s IO odst. 4 písm. a) a v souladu s ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 
3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vydává souhlas 
za Jihomoravský kraj jako vlastníka dotčené pozemní komunikace — silnice III. třídy 
cv. č. III/3935 s realizací komunikačního připojení -l. v lan cca 7,722 sil. pasportu, z 
pozemku silnice p. č. 3566/3 v k.ú. Senorady ve vlastnictví Jihomoravského kraje — 
SÚS JMK na pozemek p. č. 3578/3 v k.ú. Senorady ve vlastnictví investora stavby obce 
Senorady a -2. v km cca 7,800 sil. pasportu, z pozemku silnice p. č. 3566/3 v k. ú. 
Senorady ve vlastnictví Jihomoravského kraje SŮS JMK na pozemek p. č. 3578/3 v k. 
ú. Senorady ve vlastnictví investora stavby obec Senorady. 

 

Podmínky pro realizaci chodníku: 

 V celé délce osazení obrubníků podél komunikace poţadujeme doplnění 
konstrukce komunikace na poţadovanou šířku. Sil. těleso včetně příkop a krajnic od 
nového vjezdu na obě strany poţadujeme plynule napojit na stávající šířku kraj. 
komunikace (v min. sklonu 1 :10). 

 V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce 
komunikace, poţadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a 
navzájem provázat zazubením, v případě obrusné vrstvy poţadujeme přesah 0,5 m. 
Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v ţádném 
případě nesmí být pouţito výkopku). Ţivičný povrch bude strojně zaříznut a bude 
opraven na jednu spáru zalitou trvale pruţnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád 
konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku poţadujeme 2,5%. 

 Příčný sklon chodníku poţadujeme 2%. 

 Doplnění konstrukčních vrstev komunikace poţadujeme provádět v souladu s 
příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích‖: — skladba 
doplnění konstrukce komunikace bude realizována dle dispozic a dojednání se stavbou 
rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v obci (viz. koordinace staveb výše). 
Mezi kaţdou vrstvou bude aplikován spojovací postřik. Jednotlivé vrstvy doplnění 
konstrukce komunikace poţadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Přesah 
zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné 
vrstvy poţadujeme přesah 0,5 m. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po 
vrstvách tl. max. 20cłn (v ţádném případě nesmí být pouţito výkopku). Ţivičný povrch 
bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pruţnou asfaltovou 
zálivkou. Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku poţadujeme 2,5%. 

 Na zemní pláni poţadujeme provést zkoušky míry zhutnění - poţadujeme min. 
únosnost Ederf,2 = 45Mpa, poměr zhutnění Edef,2 / Edcf,l = max. 2,5. Ke zkoušce 
poţadujeme být přizváni. K zásypu není moţno pouţít výkopku. V příp. neúnosného 
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podloţí je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. poţadované hodnoty 
únosnosti. 

 Při zřizování obrubníku chodníku poţadujeme zpětné osazení všech dopravních 
značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překáţky je nutno osadit do min, 
vzdálenosti 0,5łn od obrubníku. 

 V rámci osazování obrubníků poţadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. 
parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. O zřízení, případně úpravu nebo 
obnovu vjezdu ţádá uţivatel vjezdu. 

   Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové 
vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka, nesmí dojít ke stékání dešťové vody na 
krajskou silnici, příp. do silničních příkopů, 

 V délce zřízení obrubníků, příp. změny polohy obrubníků poţadujeme navrhnout 
odvodnění komunikace. Kapacita odvodnění musí být navrţena tak, aby nedocházelo k 
ostřikování chodců stojících na přechodu i na chodníku a aby odvodnila veškeré 
zpevněné plochy vyspádované do silnice (chodníky, vjezdy, park. stání). 

 Nesmí docházet k ostřikování chodců stojících na přechodu i na chodníku. 

 Za splnění výše uvedených podmínek, nepoţadujeme úpravy sjezdů a křiţovatek 
řešit samostatnými rozhodnutími silničního správního úřadu. Budou posouzeny pouze v 
rámci povolovacího procesu speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby v rámci 
této stavby  

 

 Příp. vodorovné dopravní značení poţadujeme obnovit v celém rozsahu v 
původním provedení  (barva, plast). 

 Nově instalované vodorovné dopravní značení poţadujeme provést v plastovém 
provedení. 

    Poţadujeme, aby stálé dopravní značení situované na kraj. silnicích bylo 
hrazeno z prostředků investora, a to včetně jejich údrţby. 

   Poţadujeme délku a výšku nástupní hrany nástupiště projednat s Kordis 
JMK. 

 Při výstavbě autobusové zastávky v jízdním pruhu poţadujeme prověření 
únosnosti stávající komunikace v místě navrţené zastávky autobusu. V případě 
nedostatečné únosnosti vozovky je nutné do stavby AZ zahrnout i zpevnění konstrukce 
vozovky nejen v místě stání autobusů, ale včetně úseku jejich brzdné dráhy, příp. 
plochu zastávky realizovat např. z drátkobetonu. 

 V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, 
na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tle 10 cm a obnovena zeleň. 

 Vzhledem k tomu, ţe výše uvedená stavba je situována na stavbě silnice III. třídy 
v majetku Jihomoravského kraje, poţadujeme před podáním ţádosti o vydání územního 
rozhodnutí uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu‖ (formulář ţádosti ke staţení na 
stránkách www.susimk.cz/zadosti). 

   Taktéţ v případě, Ţe dojde po stavbě k majetkoprávnímu vypořádání, zaměření 
skutečného provedení stavby v terénu a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, 
bude VŢDY účasten příslušný majetkový správce oblasti, který odsouhlasí dělení 
pozemku(ů). O termínu geodetického zaměření bude nejméně 3 dny předem 
informována paní Jaromíra Zerzáňová (kontakt: tel. 547 120 421; mob. 604 225 369; e-
mail: iaromira.zerzanova@susimk.cz), majetkový správce příslušné oblasti, případně 
určený pracovník. 
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 O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční 
inspektor Ing. Jaroslav Skokan (e-mail: iaroslav.skokan@susimk.cz). 

   Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po 
jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK 
(silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan, e-mail: iaroslav.skokan@susimk.cz) s 
investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SŮS JMK je oprávněna 
poţadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných 
prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního uţívání se 
uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy 
veškerých vad. které popřípadě vzniknou po ukončení. 

   V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí 
u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného 
dopravního značení‖ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie 
ČR SPDI a SÚS JMK. 

 V průběhu stavby nesmí být ohroţena bezpečnost silničního provozu, výkopek 
ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění 
silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. 

   Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a 
silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit 
zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. 

 Budou respektována a dodrţena stanoviska krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, Odboru dopravy č.j.: JMK 132306/2021 ze dne 13.09.2021 a č. j.: JMK 
134173/2021 ze dne 14.09.2021. 

 Po dokončení stavby poţadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby (DSPS), pro uloţení do spisovny SÚS JMK (pokud se 
DSPS vyhotovuje). 

 Dále poţadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické 
zatěţovací zkoušky únosnosti). 

 

21. Bylo doloţeno souhlasné vyjádření KORDIS JMK, a.s., Nové sady  946/30, 602 00 Brno 

ze dne 04.10.2021. 

 

22. Bylo doloţeno souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, 

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, č.j. HSBM-4838-2/2021 ze dne 31.08.2021. 

 

23. Bylo doloţeno souhlasné závazné stanovisko krajské hygienické stanice JMK, 

Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 49581/2021/BO/HOK ze dne 08.09.2021. 

 

24. Bylo doloţeno stanovisko NIPI bezbariérové, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, 

č.j. 100210034 ze dne 27.08.2021. 

 

25. Budou dodrţeny podmínky Archeologického ústavu akademie věd České republiky, 

602 00 Brno, Čechyňská 363/19, ze dne 18.08.2021, č.j.: ARÚB/5805/2021: 

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací jiţ od doby přípravy stavby, 



  
 

 

 

Stránka 11 z 21 

 

 

 

 

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umoţnit jemu nebo oprávněné 

organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. 

2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav 

Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní 

před zahájením zemních prací. Na oznámení lze vyuţít formuláře dostupné na 

http://arub.cz/informace-pro-stavebniky-index.html. Mezi náleţitosti oznámení patří mimo 

jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení 

parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace. 

3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 

platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým 

ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu 

příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 

platném znění). 

4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu 

zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběţně se 

stavební Činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu 

jsou blíţe specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým 

ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle S 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění. 

5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 

6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický 

výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly 

poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

26. Budou dodrţeny podmínky vyjádření společnosti EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 

Brno č.j. D8626-27043395 ze dne 29.01.2021 

 

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy při splnění těchto podmínek: 

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci      

     stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrţeny podmínky dle 46 odst. 8 zákona č.   

     458/2000 Sb., v platném mění, kde se konstatuje, ţe v OP těchto zařízení je zakázáno 

pod  

     písmeny: 

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

         zařízení nebo ohrozit ţivot, zdraví či majetek osob 

     d) provádět činnosti, které by znemoţňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k  

         těmto zařízením. 
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2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území,   

     do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným  

     způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa kříţení 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. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14       

    dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, ţe     

    nebude moţné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor  

    zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených 

místech  

    a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen  

    EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 568604459, mail:  

    tomas.chytka@egd.cz 

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým     

    ručním nářadím bez pouţití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li  

    provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

5. Vhodné zabezpečení obnaţeného kabelu (podloţení, vyvěšení )  aby nedošlo k jeho  

    poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraţnými tabulkami bude  

    provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení  

    si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a kříţení výše zmíněné akce s rozvodným 

zařízením  

    musí odpovídat příslušným ČSN. 

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křiţovatek a souběhů před záhozem výkopu. O 

kontrole  

    bude proveden zápis do montáţního nebo stavebního deníku. Při nedodrţení této 

podmínky  

    budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. 

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy  

   distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,  

   PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1,  

   ČSN 73 6005. 

9. Po dokončení stavby připomínáme, ţe v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakoţ i uskladňovat hořlavé 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 přejíţdět vedení mechanizmy o celkové  

    hmotnosti nad 6 t. 

     10.V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve  

          vyjádření č. 26132376, s platností do 06.08.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy  

          ve vlastnictví a provozování BGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 

11.Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím  
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     zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení  

     jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v  

     OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

12.Veškeré práce s mechanizací, jejichţ části se za provozu mohou přiblíţit k vodičům v 

OP   

      nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno     

      provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních  

      dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za       

      beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího  

      měsíce. 

 

27. Budou dodrţeny podmínky vyjádření společnosti EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 

Brno č.j. D8226-26099747 ze dne 05.03.2021 

 

Dovolte, abychom Vás upozornili, ţe při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou 

ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše 

uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, ţe 

zajistíte: 

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů 

před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, ţe nebude 

moţné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací 

povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném 

rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytyčení kabelů VN, NN 

zajistí Tomáš Chytka, tel.: 568604459, mail: tomas.chytka@egd.cz. 

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým 

ručním nářadím bez pouţití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 

provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k 

narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohroţen provoz 

zařízení a bezpečnost osob. Zároveň poţadujeme dodrţovat platná ustanovení norem ČSN 

EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN. 

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 

soustavy. 

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle 

Nonstop linky EGD 800 22 55 77. 

28. Budou dodrţeny podmínky stanoviska společnosti CETIN a.s., Českomoravská 

2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 750213/21 ze dne 01.09.2021: 

 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK) společnosti CETIN a.s. 

1. Na Ţadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.; 
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2. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (3) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

stavebník a/nebo ţadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v ţádosti, 

provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

Stavebního zákona; 

3. Stavebník anebo ţadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecných podmínkách 

ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření 

4. Pro případ, ţe bude nezbytné přeloţení SEK, zajistí vţdy takové přeloţení SEK její 

vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 

§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 

a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 

technického řešení; 

5. Pro účely přeloţení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 

společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

29. Budou dodrţeny podmínky stanoviska společnosti GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 

499/1, 602 00 Brno, č.j. 5002436880, ze dne 31.08.2021: 

 
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŢENY TYT0 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uloţení 
PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt 
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuţít QR kód, který je 
uveden v tomto stanovisku. Při podání ţádosti uvede ţadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O 
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uloţení PZ (sondou)je 
povinen provést stavebník na svůj náklad. 
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŢENÍ PZ STAVEBNÍKEM 
NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ 
POVAŢUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ CINNOSTI V OCHRANNÉM A 
BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 
MĚSÍCE. 

2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto 
stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a 
zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 
prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

3. Bude dodrţena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01 , TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s 
uvedenou stavbou. 

4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uloţení PZ 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění 
jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouţito nevhodného nářadí, zemina 
bude těţena pouze ručně bez pouţití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 

5. V případě pouţití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnaţení PZ v místě kříţení na náklady stavebníka. 
Technologie musí být navrţena tak, aby v místě kříţení nebo souběhu s PZ byl 
dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během 
prací a to s ohledem na pouţitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na 
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okolní terén. V případě, ţe nemůţe být tato podmínka dodrţena, nesmí být pouţita 
bezvýkopová technologie. 

6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 
proti jejich poškození. 

7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udrţovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 

8. Bude zachována hloubka uloţení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit kaţdé i sebemenší poškození PZ (vč. 

drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstraţné 
fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 

10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodrţení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná 
regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-
pz/, lze vyuţít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při ţádosti uvede ţadatel 
naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba 
objednat min. 5 dnů předem. 
Předmětem kontroly je také ověření dodrţení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, 
které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ 
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce 
doloţit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své 
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

12. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těţeným pískem, bude provedeno 
zhutnění a bude osazena výstraţná fólie ţluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 
702 04. 

13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky PZ. 

14. Pokud stavebník nedodrţí podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost 
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo 
bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

 

30. Budou dodrţeny podmínky stanoviska, které vydala Vodárenská akciová společnost, 

a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, Divize Třebíč, Kubišova 1172, 

674 11 Třebíč ze dne 17.09.2021, č.j. TR/5293/2021-Se 

S výše uvedenou stavbou dle předloţené dokumentace SOUHLASÍME za následujících 

podmínek: 

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí písemně a telefonicky termín zahájení zemních 

prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem. 

2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve 

správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení 

provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 

899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz. 

3. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu 

vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a 

řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklopy poţadujeme osadit 

mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční. 
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4. Poţadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole osazení vodárenských 

poklopů a kontrole ovladatelnosti armatur. V případě nedodrţení této podmínky 

nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci. 

           5.  Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit kaţdé poškození vodovodu a  

                kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele 

—  

                tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky                   

                na náklady zhotovitele stavby po předloţení objednávky, případně zhotovitelem   

                stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který  

                pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem! 

6.  K vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního souhlasu) stavby poţadujeme  

     Doloţit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska. 

          7.    Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude  

                 poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech  

                 a kanalizacích, pokutováno. 

           8.  Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit kaţdé poškození vodovodu a  

                kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele 

—  

                tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky  

                na náklady zhotovitele stavby po předloţení objednávky, případně zhotovitelem  

                stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který  

                pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem! 

6.  K vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního souhlasu) stavby poţadujeme  

     doloţit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska. 

 

31. Bylo doloţeno souhlasné vyjádření ze dne 02.03.2021, č.j. UPTS/OS/268672/2021, které 

vydaly České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6   - Břeclav  

 

32. Bylo doloţeno souhlasné vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 IČ: 649 49 681 č.j. E39889/21 ze dne 06.08.2021. 

 

33. Bylo doloţeno souhlasné vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí 

Junkových 2, 155 00 Praha 5 IČ: 257 88 001 č.j. MW9910179885322947 ze dne 

06.08.2021 

 

34. Budou respektovány všechny poţární předpisy a normy, jak v dokumentaci, tak i při 

provádění    

stavby. 

 

30. Případná náhrada škody v průběhu stavby se řídí platnými právními předpisy.  

 

31. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou vyuţity nebo zneškodněny v souladu se zákonem    

      č.185/2001 Sb. v platném znění. 
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32. V souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, ţe stavbu 

lze    

      uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Ţádost o vydání tohoto dokladu musí být 

podána   

      stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu stavebník opatří   

      závazná stanoviska dotčených orgánů k uţívání stavby, geometrický plán zaměření  

      stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty pouţitých materiálů. 

 

33. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení  

      kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.  
 

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně 

příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se zabýval stanovením okruhu účastníků společného 

řízení a dospěl k závěru, ţe v souladu s ust. § 94r stavebního zákona svědčí postavení účastníka 

řízení podle § 94k stavebního zákona stavebníkovi, obci, na jejímţ území má být poţadovaný 

stavební záměr uskutečněn, vlastníku stavby, na které má být poţadovaný stavební záměr 

uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 

stavebníkem, vlastníku pozemku, na kterém má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, 

není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a dále osobě, 

jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno. 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčena. 

 

Účastníci řízení, na něţ se dle § 27 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

- GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

- EG.D, a.s., Husova 3947/1, 695 01 Hodonín 

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

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 

11 Třebíč 

- Milan Skokan, Vackova 812/15, 612 00 Brno 

- Jaroslav Adam, Senorady 145, 675 75 Senorady  

- Vladimír Novák, Senorady 31, 675 75 Senorady 

- Darja Nováková, Senorady 31, 675 75 Senorady 

- Roman Bureš, Senorady 129, 675 75 Senorady 

- Radek Koch, Senorady 62, 675 75 Senorady 

 

 

Odůvodnění: 

Ţadatel podal dne 27.10.2021 Městskému úřadu Ivančice, odboru správních činností – silniční 

hospodářství, jako věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu podle ustanovení § 

16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „silniční zákon―) ţádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. 
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Opatřením ze dne 20.12.2021 Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční 

hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 

odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oznámil zahájení společného 

územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem  

k okolnostem, ţe jsou mu dobře známy poměry v území a ţádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení záměru, upustil správní orgán ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od  

ústního jednání a ohledání na místě a pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a 

případných námitek účastníků řízení stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení 

k uplatnění případných námitek.   

Městský úřadu Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství v oznámení zahájení 

společného územního a stavebního řízení účastníky řízení a dotčené orgány poučil, ţe mohou 

v této lhůtě nahlíţet do spisu, vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, popř. podávat důkazy a 

námitky, a ţe závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky 

veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději ve výše uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíţí. 

Také účastníky územního řízení poučil, ţe ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují 

uvedené poţadavky, se nepřihlíţí. Současně Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – 

silniční hospodářství stanovil v souladu s § 36 správního řádu lhůtu pro seznámení účastníků 

s podklady rozhodnutí.  

 

 

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků: 

- účastníci neuplatnili ţádné návrhy a námitky 

 

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili 

 

Ţádost byla doloţena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: 

- Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice 

   ze dne 08.09.2021, č.j. MI 20870/2021-UUP-Če  

- Městský úřad Ivančice, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 196/6, 664 91   

  ze dne 08.09.2021, č.j. MI 20870/2021-UUP-Če 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno dne 27.08.2021 

- Policie ČR Kounicova 24, 61132 Brno, č.j.KRPB-148680-1/ČJ-2021-0600DI-HRB ze dne  

   23.08.2021 

- Správa a údrţba silnic JMK, Ţerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, č.j. 17316/2021/SKJA ze 

dne  

  20.09.2021 

- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno 

- Hasičský záchranný sbor JMK, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 31.08.2021, č.j. HSBM 

4838- 

  2/2021 

- Krajská hygienická stanice JMK Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 49581/2021/BO/HOK  

   ze dne 08.09.2021 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava č.j. 100210034 ze dne  

  27.08.2021 
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- Archeologického ústavu akademie věd České republiky, 602 00 Brno, Čechyňská 363/19,   

  ze dne 18.08.2021, č.j.: ARÚB/5805/2020 

- EG.D a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč č.j. D8626-27043395 ze dne 21.09.2021 

- EG.D a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč č.j. D8626-26099747 ze dne 05.03.2021 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 750213/21 ze dne 01.09.2021 

- GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 31.08.2021, č.j. 5002436880 

- Vodárenská, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, č.j. TR/5293/2021-Se 

- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169  00 Praha 6 č.j. UPTS/OS/268672/2021  

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 IČ: 649 49 681 č.j.   

   E39889/21 ze dne 06.08.2021. 

- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 IČ: 257 88 001 č.j.    

  MW9910179885322947  

 

Při posuzování ţádosti podle § 94o stavebního zákona Městský úřad Ivančice, odbor správních 

činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle 

ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

zjistil, ţe umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území, ţe stavební 

záměr je v souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

s poţadavky na  

veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k moţnosti a způsobu napojení nebo k 

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se 

závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona. 

Dále Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a 

místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve společném řízen ověřil, ţe dokumentace je úplná, 

přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné poţadavky na výstavbu.  

Je zajištěn příjezd ke stavbě, a to po stávajících místních komunikacích. Nejsou kladeny nové 

nároky na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

 

Uskutečněním stavby (ani jejím uţíváním) nejsou ohroţeny veřejné zájmy ani nepřiměřeně 

omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

  

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně 

příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozhodoval na základě spolehlivého zjištěného stavu 

věci a na základě důkladného zhodnocení všech předloţených důkazů. Protoţe speciální stavební 

úřad v průběhu celého řízení neshledal důvody bránící povolení umístění a provedení stavby, 

rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.  

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 

ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, 

odboru správních činností. 
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Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, jaký je počet všech účastníků řízení. Nepodá-li 

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ivančice, odbor 

správních činností na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné.  

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně 

příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle ţadateli 

jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 

povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, 

pokud není ţadatelem.  

Ţadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 

staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby.  Společné územní rozhodnutí a stavební 

povolení má podle § 94z stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá 

platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá 

platnosti téţ dnem, kdy speciální stavební úřad obdrţí oznámení stavebníka o tom, ţe od 

provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliţe stavba jiţ byla zahájena. Dobu 

platnosti společného povolení můţe stavební úřad prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka 

podanou před jejím uplynutím. Podáním ţádosti se staví běh lhůty společného povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Bc. Pavel Kavalec DiS. 

                                         oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení podle §94k písm. a) stavebního zákona (doporučeně na doručenku nebo DS): 

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 zastoupeno na základě 

plné moci společností ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno IČ: 469 

63 774 

 

Účastníci řízení podle §94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenku nebo DS): 

- Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ţerotínovo 

náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581, doručovací adresa Ořechovská 35, 619 00 

Brno 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 

11 Třebíč 

- GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 

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



  
 

 

 

Stránka 21 z 21 

 

 

 

 

- Jaroslav Adam, Senorady 145, 675 75 Senorady  

- Milan Skokan, Vackova 812/15, 612 00 Brno 

- Vladimír Novák, Senorady 31, 675 75 Senorady 

- Darja Nováková, Senorady 31, 675 75 Senorady 

- Roman Bureš, Senorady 129, 675 75 Senorady 

- Radek Koch, Senorady 62, 675 75 Senorady 

 

Dotčené orgány: 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Ţerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

- Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát, pracoviště dopravního 

inţenýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno  

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno 

- Archeologický ústav Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 

- Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno 

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 

- Městský úřad Ivančice, odbor ţivotního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 

- Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 

Ivančice  

- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno 

 

Účastníci řízení podle § 94k odst. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního 

řádu-osoba, jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno jedná se o 

pozemky s těmito parcelními čísly: 197, 4205/1, 4205/5, 4635, 4206, 4207/2, 4207/3, 160, 180/1, 

3/2, 177, 4, 3578/90, 3578/91, 3578/92, 8/1, 3578/93, 3578/94, 10/2, 3578/95, 3578/96, 3578/97 

vše v k.ú. Senorady. 

 

Ostatní – za účelem vyvěšení na úřední desce: 

- Městský úřad Ivančice, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančic 

- Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno IČ: 003 78 593 

 

 


