KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 66195/2022

Sp. zn.: S-JMK 173740/2021/OD

Brno 11.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), a v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), pověřený výkonem působnosti speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy, ve věci žádosti České republiky, Ředitelství silnic a dálnic
České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, podané v zastoupení na základě
doložené plné moci právnickou osobou Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50,
Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 18827527 (dále také „stavebník“), ze dne 08.12.2021, o vydání
společného /územního a stavebního/ povolení, rozhodl ve společném řízení podle § 94j až 94p
stavebního zákona, takto:
povoluje se

stavba „I/55 křižovatka se silnicí II/432“
v rozsahu stavebních objektů: SO 020 – Příprava území, SO 101 – Úprava silnice I/55 a okružní
křižovatka, SO 120 – Úprava silnice II/432, SO 430 – Přípojka vedení NN pro VO, SO 431 – Nové
vedení VO, SO 450 – Prodloužení ochrany kabelu CETIN pod silnicí II/432, SO 801 – Vegetační
úpravy,
na pozemcích parcelní číslo 9309/2 (ostatní plocha), 9311/5 (ostatní plocha), 9333 (ostatní plocha),
9335 (ostatní plocha), 9336 (ostatní plocha), 9337 (ostatní plocha), 9339 (ostatní plocha), 9340
(ostatní plocha), 9487/1 (orná půda), 9490/1 (orná půda), 9490/2 (orná půda), 9496 (ostatní plocha),
9497 (ostatní plocha), 9498 (ostatní plocha), 9499 (ostatní plocha), 9500 (ostatní plocha), 9501
(ostatní plocha), 9502 (ostatní plocha), 9503 (ostatní plocha), 9504 (ostatní plocha), 9505 (orná
půda), vše v katastrálním území Hodonín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, a na pozemcích parcelní
číslo 3004/263 (orná půda), 3004/264 (orná půda), 3004/265 (orná půda), 3004/266 (orná půda),
3004/267 (orná půda) vše v katastrálním území Rohatec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.
Toto povolení se vztahuje na v tomto řízení schválenou projektovou dokumentaci stavby.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále také „správní řád“)
bylo předmětné řízení podle §§ 94j až 94p stavebního zákona zahájeno doručením žádosti stavebníka
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 08.12.2021.

Účastníci řízení v postavení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ: 65993390
v zastoupení: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice,
619 00 Brno, IČ: 18827527
• Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ: 00284891
• Obec Rohatec, sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
• CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063
• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastoupený právnickou osobou GasNet Služby, s.r.o, IČ:27935311
• NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O. BOX 22, 140 21 Praha 4, IČ: 27260364
• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544
• Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice,
IČ: 00015253
• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
zastoupený organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ:70932581
• SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., Pánov 3072, 69501 Hodonín, IČ: 60279567
• Fencl Lukáš Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
• Fencl Jan Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
• Fenclová Jana Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
• Toman Igor Ing., Slovácká 39/45, 69601 Rohatec
• Paruch Martin Mgr., Korunní 1166/41, Vinohrady, 12000 Praha 2
• Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
IČ: 01312774
• Stávek František, Slovácká 29/33, 69601 Rohatec
Základní údaje stavby:
Místo stavby: pozemek parcelní číslo 9309/2 (ostatní plocha), 9311/5 (ostatní plocha), 9333 (ostatní
plocha), 9335 (ostatní plocha), 9336 (ostatní plocha), 9337 (ostatní plocha), 9339
(ostatní plocha), 9340 (ostatní plocha), 9487/1 (orná půda), 9490/1 (orná půda),
9490/2 (orná půda), 9496 (ostatní plocha), 9497 (ostatní plocha), 9498 (ostatní
plocha), 9499 (ostatní plocha), 9500 (ostatní plocha), 9501 (ostatní plocha), 9502
(ostatní plocha), 9503 (ostatní plocha), 9504 (ostatní plocha), 9505 (orná půda), vše v
katastrálním území Hodonín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, a na pozemcích
parcelní číslo 3004/263 (orná půda), 3004/264 (orná půda), 3004/265 (orná půda),
3004/266 (orná půda), 3004/267 (orná půda) vše v katastrálním území Rohatec,
okres Hodonín, kraj Jihomoravský.
Stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33,
602 00 Brno, IČ 65993390
Generální
projektant:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice,
619 00 Brno, IČ: 18827527
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Zhotovitel:
Termín
výstavby:

bude doplněn před zahájením stavby na základě výběrového řízení
zahájení – po nabytí právní moci stavebního povolení
dokončení – do 31.12.2024

Stručný popis stavby:
Předmětem stavby je podle žádosti a předložené dokumentace stavební úprava (přestavba) stávající
průsečné křižovatky na okružní křižovatku, která se nachází v extravilánu. Nová okružní křižovatka
bude s jednopruhovým okružním pásem s vnějším průměrem D40m. Okružní křižovatka bude mít 4
paprsky, které budou symetricky napojeny na okružní pás. Paprsky silnice I/55 budou doplněny
vjezdovými branami pro zajištění dostatečné postřehnutelnosti změny přednosti. Paprsky sil. II/432
budou doplněny dělícími ostrůvky. Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá.
• SO 020 – Příprava území
Stavební objekt řeší přípravu zájmového území před započetím stavebních prací a v průběhu
realizace stavby. V místě stavby se nachází pole s ornou půdou. Kulturní vrstva zeminy z těchto míst
bude sejmuta a uložena na skládce. Po dokončení stavby bude tato zemina opětovně použita na
ohumusování svahů a obnově zelených ploch. Součástí přípravy území je také provizorní panelová
komunikace pro průjezd linkových autobusů staveništěm.
• SO 101 – Úprava silnice I/55 a okružní křižovatka
Předmětem stavebního objektu je úprava silnice I/55 a přestavba průsečné křižovatky na křižovatku
okružní.
Stavební objekt zahrnuje tři části a to:
101.1 – Paprsek směr Uherské Hradiště – počátek osy 0,000 vychází ze středu OK
101.2 – Paprsek směr Břeclav – počátek osy 0,000 vychází ze středu OK
101_OK – Okružní křižovatka – osa je umístěna v obvodu prstence okružní křižovatky
• SO 120 – Úprava silnice II/432
SO 120 řeší úpravu silnice II/432. Z důvodu vyosení okružní křižovatky oproti středu stávající průsečné
křižovatky dojde k úpravě vedení trasy silnice II/432.
Stavební objekt zahrnuje dvě části a to:
120.1 – Paprsek směr Ratíškovice – počátek osy 0,000 vychází ze středu OK
120.2 – Paprsek směr Hodonín – počátek osy 0,000 vychází ze středu OK
• SO 430 – Přípojka vedení NN pro VO
Předmětem objektu je vybudování nové kabelové přípojky NN pro osvětlení křižovatky SO 431.
Napájení nové soustavy VO bude řešeno z nejbližšího možného místa připojení. Jedná se o podpěrný
bod NN na p.p.č. 9487/1 (k.ú. Hodonín). U podpěrného bodu bude osazen elektroměrový rozvaděč
a na základě smlouvy s distributorem bude provedeno připojení do distribuční sítě.
Vedle elektroměrového rozvaděče bude osazen rozvaděč RVO s astro hodinami a stmívacím čidlem,
které budou osvětlovací soustavu ovládat.
• SO 431 – Nové vedení VO
Předmětem objektu je nové veřejné osvětlení kruhového objezdu a vjezdů do okružní křižovatky.
Kolem křižovatky a v rozsahu +-100 m na komunikaci I/55 na každou stranu od křižovatky a dále v
rozsahu +-50 m na sil. II/432 na každou stranu od křižovatky budou osazeny osvětlovací stožáry výšky
do 10 m. Stožáry budou osazeny v rozpětí cca 30 m. Na stožárech budou osazeny svítidla s LED zdroji.
Svítidla budou na výložnících, jejichž parametry budou určeny definitivní polohou stožárů, tak aby
odpovídali vzdálenosti svítidel výpočtu osvětlení.
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Součástí objektu je i kabel, který bude vyveden v zemi podél stávající komunikace II/432 k nové
okružní křižovatce.
• SO 450 – Prodloužení ochrany kabelu CETIN pod silnicí II/432
Těleso komunikace sil. II/432 (směr Ratíškovice) kříží trasa kabelů CETIN. V místě křížení jsou
položeny pod komunikací dvě chráničky. 1. chránička je osazena optickými kabely a 2. chránička je
rezervní. V rámci objektu SO 450 dojde k prodloužení obou chrániček tak, aby bylo možné rozšířit
sil. II/432 před napojením na O.K. Prodloužení bude provedeno v délce 2 m doplněním půlených
chrániček, které budou obetonovány.
• SO 801 – Vegetační úpravy
Ozelenění nezpevněných ploch stavby je řešeno především zatravněním, protože základním
požadavkem řešení je zajištění rozhledových podmínek v celém prostoru křižovatky.
Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace ověřené ve společném (územním a
stavebním) řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení, resp. schválení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části
páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) a v ní citovaných technických normách
a dále ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před
zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků
vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro
vydání kolaudačního souhlasu.
5. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických,
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště
musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení
v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému
stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních
i podzemních vedení.
6. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů
ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení a ponechat
ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník
povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto
skutečnostech.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je
předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby,
které jsou držiteli takového oprávnění.
Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních
prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu
úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn
ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů
a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se společným (územním a stavebním)
povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na
výstavbu
komunikace
a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví,
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se
nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli
těchto nemovitostí.
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem,
prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím
technického vybavení a požárním zařízením.
Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací
používaných v rámci stavby.
Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány
údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá
zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
V souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat
si tak, aby nebyla způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo
k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
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23. Navržená dopravní opatření po dobu realizace stavby, jež jsou součástí předložené projektové
dokumentace k žádosti o společné (územní a stavební) povolení, jsou předběžná a budou
projednány opětovně v řízení o uzavírce silnice.
24. Budou splněny podmínky v povoleních, stanoviscích, závazných stanoviscích a vyjádřeních, které
jsou součástí tohoto rozhodnutí /v příloze P01 – P03/:
• Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008, závazné stanovisko ze dne 29.11.2021, č.j.
MD-35600/2021-910/2
• Krajský úřad JMK, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 21.10.2021, č.j. JMK
142904/2021
• Krajský úřad JMK, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 01.10.2021, č.j. JMK
139351/2021
• Krajský úřad JMK, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 14.07.2021, č.j. JMK
101926/2021
• Krajský úřad JMK, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 02.08.2021, č.j. JMK
116263/2021
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, pracoviště Národní třída 25, 695 35
Hodonín, IČ: 284891, vyjádření ze dne 21.07.2021, č.j. MUHOCJ 48241/2021 OŽP
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, pracoviště Národní třída 25, 695 35
Hodonín, IČ: 284891, závazné stanovisko ze dne 04.10.2021, č.j. MUHOCJ 64403/2021 OŽP
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, pracoviště Národní třída 25, 695 35
Hodonín, IČ: 284891, vyjádření ze dne 10.08.2021, č.j. MUHOCJ 52346/2021 OŽP
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, pracoviště Národní třída 25, 695 35
Hodonín, IČ: 284891, vyjádření ze dne 24.08.2021, č.j. MUHOCJ 55437/2021 OŽP
• Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, pracoviště Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín,
IČ: 00284891, závazné stanovisko ze dne 06.10.2021, č.j. MUHOCJ 63379/2021
• Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, pracoviště Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín,
IČ: 00284891, vyjádření ze dne 20.09.2021, č.j. MUHOCJ 61555/2021
• Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, pracoviště Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín,
IČ: 00284891, závazné stanovisko ze dne 04.10.2021, č.j. MUHOCJ 64660/2021
• Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, pracoviště Masarykovo nám. 53/1, 695 35
Hodonín, IČ: 284891, závazné stanovisko ze dne 19.07.2021, č.j. MUHOCJ 46601/2021
• Policie České republiky, krajské ředitelství policie JMK, odbor služby dopravní policie,
koordinované stanovisko ze dne 23.06.2021, č.j. KRPB-32872-2/ČJ-2021-0600DP-ZI
• Policie České republiky, krajské ředitelství policie JMK, odbor služby dopravní policie,
koordinované závazné stanovisko ze dne 23.06.2021, č.j. KRPB-32872-2/ČJ-2021-0600DP-ZI
• Policie České republiky, krajské ředitelství policie JMK, odbor služby dopravní policie,
stanovisko ze dne 27.10.2021, č.j. KRPB-32872-5/ČJ-2021-0600DP-ZI
• Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, odd.
ochrany územních zájmů Brno, závazné stanovisko ze dne 26.07.2021, Sp.zn.: 115852/20211150-OÚZ-BR
• Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
IČ: 01312774, souhlas s realizací stavby ze dne 22.07.2021, zn. SPU 229338/2021/123/Ra
•
•
•

Archeologický ústav, Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.,Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, vyjádření
ze dne 28.05.2021, č.j. ARUB/3744/2021
Archeologický ústav, Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.,Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, vyjádření
ze dne 14.02.2022, č.j. ARUB/1321/2022
CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063, vyjádření ze dne 16.04.2021, č.j. 600524/21
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•

ČEPRO, a.s., 691 72 Klobouky u Brna, IČ: 60193531, stanovisko ze dne 07.06.2021, č.j.
8397/21
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, vyjádření ze dne
19.05.2021, zn. E7456-26115779
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, Regionální správa
Hodonín, vyjádření ze dne 18.06.2021, zn. M49992-27036106
• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastoupený právnickou osobou GasNet Služby, s.r.o, IČ:27935311, stanovisko ze dne
29.04.2021, zn. 5002364289
• NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O. BOX 22, 140 21 Praha 4, IČ: 27260364,
vyjádření ze dne 31.05.2021, zn. 5587/21/OVP/Z
• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544,
stanovisko ze dne 18.06.2021, zn. 2/HO/2021/2021/2023
• MERO ČR, a.s., IČ: 60193468, vyjádření ze dne 03.08.2021, č.j. 2021/000495/2
• MERO ČR, a.s., IČ: 60193468, vyjádření ze dne 16.02.2022, č.j. 2021/000495/3
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat podle
pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (příp. rozhodnutí
o předčasném užívání stavby), které vydá stavební úřad na základě žádosti stavebníka. Spolu
s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři,
předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby
a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání
kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích (dále také „zákon o pozemních komunikacích“), a v souladu s ust. § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební
zákon“) pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy
s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, a současně v souladu s ust. § 94j odst. 1
a 2 stavebního zákona příslušný k vydání společného povolení souboru staveb stavby hlavní, kterou je
silnice I. třídy, obdržel dne 08.12.2021 žádost stavebníka, kterým je Česká republika, Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, v zastoupení na základě
plné moci právnickou osobou Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní
Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 18827527 (dále také „stavebník“), o společné povolení stavby „I/55
křižovatka se silnicí II/432“, v rozsahu stavebních objektů: SO 020 – Příprava území, SO 101 – Úprava
silnice I/55 a okružní křižovatka, SO 120 – Úprava silnice II/432, SO 430 – Přípojka vedení NN pro VO,
SO 431 – Nové vedení VO, SO 450 – Prodloužení ochrany kabelu CETIN pod silnicí II/432, SO 801 –
Vegetační úpravy, na pozemcích parcelní číslo 9309/2 (ostatní plocha), 9311/5 (ostatní plocha), 9333
(ostatní plocha), 9335 (ostatní plocha), 9336 (ostatní plocha), 9337 (ostatní plocha), 9339 (ostatní
plocha), 9340 (ostatní plocha), 9487/1 (orná půda), 9490/1 (orná půda), 9490/2 (orná půda), 9496
(ostatní plocha), 9497 (ostatní plocha), 9498 (ostatní plocha), 9499 (ostatní plocha), 9500 (ostatní
plocha), 9501 (ostatní plocha), 9502 (ostatní plocha), 9503 (ostatní plocha), 9504 (ostatní plocha),
9505 (orná půda), vše v katastrálním území Hodonín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, a na
pozemcích parcelní číslo 3004/263 (orná půda), 3004/264 (orná půda), 3004/265 (orná půda),
3004/266 (orná půda), 3004/267 (orná půda) vše v katastrálním území Rohatec, okres Hodonín, kraj
Jihomoravský.
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Generálním projektantem je společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50,
Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 18827527.
Předmětem stavby je podle žádosti a předložené dokumentace stavební úprava (přestavba) stávající
průsečné křižovatky na okružní křižovatku, která se nachází v extravilánu. Nová okružní křižovatka
bude s jednopruhovým okružním pásem s vnějším průměrem D40m. Okružní křižovatka bude mít 4
paprsky, které budou symetricky napojeny na okružní pás. Paprsky silnice I/55 budou doplněny
vjezdovými branami pro zajištění dostatečné postřehnutelnosti změny přednosti. Paprsky sil. II/432
budou doplněny dělícími ostrůvky. Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá.
KrÚ podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu písemností
č.j. JMK 17983/2022 ze dne 14.02.2022, oznámil dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení
společného řízení podle § 94j až 94p stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích ve
věci vydání společného povolení pro shora uvedenou stavbu a jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve
smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Do podkladů řízení bylo možno nahlédnout v kanceláři Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru dopravy, DP Hodonín ve dnech pondělí a středa v době od 7:30 do 17:00 hodin (na základě
předchozí telefonické dohody), a i v jiné pracovní dny (taktéž na základě předchozí telefonické
dohody).
Účastníci řízení a dotčené orgány byli poučeni o tom, že mohou závazná stanoviska, resp. námitky,
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Speciální stavební úřad současně stanovil okruh účastníků řízení:
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona
(stavebník) v postavení účastníka dle § 27 odst. 1 správního řádu:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ: 65993390
v zastoupení: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice,
619 00 Brno, IČ: 18827527
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec,
na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn):
• Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ: 00284891
• Obec Rohatec, sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník
stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten,
kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem) v postavení účastníka dle
§ 27 odst. 1 správního řádu:
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
• CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063
• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastoupený právnickou osobou GasNet Služby, s.r.o, IČ:27935311
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•
•

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O. BOX 22, 140 21 Praha 4, IČ: 27260364
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544

Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku) v postavení účastníka dle § 27 odst. 1 správního
řádu:
• Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice,
IČ: 00015253
(vlastník pozemku p.č. 9309/2 v katastrálním území Hodonín)
•

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
zastoupený organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ:70932581
(vlastník pozemků p.č. 9311/5, 9496, 9497, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503 vše v katastrálním
území Hodonín)

• Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, IČ: 00284891
(vlastník pozemků p.č. 9333, 9504 vše v katastrálním území Hodonín)
• SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., Pánov 3072, 69501 Hodonín, IČ: 60279567
(vlastník pozemku p.č. 9339 v katastrálním území Hodonín)
• Fencl Lukáš Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
(vlastník pozemků p.č. 9487/1, 9490/2 v katastrálním území Hodonín)
• Fencl Jan Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
(spoluvlastník pozemků p.č. 9490/1, 9505 v katastrálním území Hodonín a spoluvlastník pozemku
p.č. 3004/267 v katastrálním území Rohatec)
• Fenclová Jana Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
(spoluvlastník pozemků p.č. 9490/1, 9505 v katastrálním území Hodonín a spoluvlastník pozemku
p.č. 3004/267 v katastrálním území Rohatec)
• Toman Igor Ing., Slovácká 39/45, 69601 Rohatec
(vlastník pozemku p.č. 9498 v katastrálním území Hodonín)
• Obec Rohatec, Květná 359/1, 69601 Rohatec, IČ: 00488526
(vlastník pozemku p.č. 3004/263 v katastrálním území Rohatec)
• Paruch Martin Mgr., Korunní 1166/41, Vinohrady, 12000 Praha 2
(vlastník pozemku p.č. 3004/264 v katastrálním území Rohatec)
• Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
IČ: 01312774
(vlastník pozemku p.č. 3004/265 v katastrálním území Rohatec)
• Stávek František, Slovácká 29/33, 69601 Rohatec
(vlastník pozemku p.č. 3004/266 v katastrálním území Rohatec)
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Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba,
jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) v postavení účastníka dle § 27 odst.
2 správního řádu:
p.č. 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9495, 9493,
7486, 9491, 9492, 9489, 9488, 9486, 2828/43, 2782/25, 9515, 9514, 9513, 9512, 9511, 9510, 9509,
9508, 9507, 9506, 9334, 9321, 9320, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9314, 9313, 9312, 1280/256,
1280/257, 1280/233, 1280/234, 1280/198, 1280/205, 1280/207, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304,
9305, 9306, 9307, 9308, 9299, 9298, 9297, 9296, 9295, 9294, 9275 vše v katastrálním území
Hodonín; dále p.č. 3004/262, 3004/275, 3004/274, 3004/273, 3004/272, 3004/271, 3004/270,
3004/269, 3004/268, 3004/286 vše v katastrálním území Rohatec.
Účastníci řízení byli výše uvedenou písemností poučeni o svých právech a povinnostech vyplývajících
z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména správního řádu a stavebního
zákona.
Ve stanovené lhůtě nebyly účastníky řízení vzneseny takové námitky ani připomínky, které by bránily
vydání společného povolení.
V řádném termínu bylo našemu úřadu doručeno vyjádření Archeologického ústavu, Akademie věd ČR,
Brno, v.v.i.,Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, ze dne 14.02.2022, č.j. ARUB/1321/2022. Podmínky
tohoto vyjádření budou respektovány a jsou součástí bodu č. 24 výrokové části tohoto rozhodnutí.
V řádném termínu bylo našemu úřadu doručeno vyjádření právnické osoby MERO ČR, a.s.,
IČ: 60193468, ze dne 16.02.2022, č.j. 2021/000495/3. Podmínky tohoto vyjádření budou
respektovány a jsou součástí bodu č. 24 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Po daném termínu byla podána připomínka účastníka řízení, kterým je Obec Rohatec, sídlem Květná
359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526. Připomínka se týkala obav z nedostatečné kapacity okružní
křižovatky a domněnky, že v době dopravní špičky bude docházet k velkým zdržením (v prostoru nové
okružní křižovatky) a následnému objíždění vozidel přes Obec Rohatec.
Přesto že připomínka Obce Rohatec byla podána po termínu (účastníci řízení a dotčené orgány byli
poučeni o tom, že mohou závazná stanoviska, resp. námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do
15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto), náš úřad se jí zabýval.
Vzhledem ke skutečnosti, že dle provedeného kapacitního posouzení okružní křižovatky (v rámci
technické studie dle sčítání dopravy, které bylo provedeno ve špičkových hodinách) všechny paprsky
navržené okružní křižovatky vyhoví, považujeme připomínku v celém jejím rozsahu za
neopodstatněnou a nebude dále v rámci tohoto společného řízení řešena.
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu byla dána před vydáním stavebního povolení účastníkům
řízení vedeného pod shora uvedenou spisovou značkou možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
K podkladům rozhodnutí bylo našemu úřadu doručeno stanovisko Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje. Doporučení zvážit akceptování části připomínky Obce Rohatec bereme
vzhledem k shora uvedeným skutečnostem pouze na vědomí.
Ve společném řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil,
že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů
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územního plánování, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust.
§ 96b stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby.
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy byly předloženy následující doklady:
• Plná moc k zastupování stavebníka ve stavebním řízení
• Kopie výpisu z obchodního rejstříku
• Doklady o právním vztahu k dotčeným pozemkům
• Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury
• Plán kontrolních prohlídek stavby
• Projektová dokumentace stavby včetně dokladové části
• Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12,
• 110 15 Praha 1, MD-35600/2021-910/2, MD/35600/2021/910, ze dne 29.11.2021
• Ředitesltví silnic a dálnic ČR, Odbor investiční přípravy staveb, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4, RSD-323367/2021-6, ze dne 05.11.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, DP Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín,
• JMK 119660/2021, ze dne 17.08.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD , Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, JMK 142904/2021, ze
dne 21.10.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, JMK 134460/2021, ze
dne 16.09.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD,
Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, JMK 139351/2021,
ze dne 01.10.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, JMK 2561/2021, ze dne
07.01.2022
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy,
Žerotínovo
nám. 3, 602 00 Brno, JMK 101926/2021, ze dne
14.07.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení veřejné dopravy
Žerotínovo
nám. 3, 602 00 Brno, JMK 106126/2021, ze dne 19.07.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno,
• JMK 116 263/2021, ze dne 02.08.2021
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno, JMK 126860/2021, ze
dne 27.08.2021
• MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1, MUHOCJ 48241/2021 OŽP, ze dne
21.07.2021
• MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1, MUHOCJ 64403/2021 OŽP, ze dne
04.10.2021
• MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1, MUHOCJ 52346/2021 OŽP, ze dne
10.08.2021
• MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1, MUHOCJ 55437/2021 OŽP, ze dne
24.08.2021
• MěÚ Hodonín, Odbor SÚ, Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín,
MUHOCJ 63379/2021, ze dne
06.10.2021
• MěÚ Hodonín, Odbor SÚ, Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín, MUHOCJ 61555/2021, ze dne
20.09.2021
• MěÚ Hodonín, Odbor SÚ, Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín, MUHOCJ 80654/2021, ze dne
10.12.2021
• MěÚ Hodonín, Odbor stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín, MUHOCJ 64660/2021,
ze dne 04.10.2021
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• MěÚ Hodonín, Odbor rozvoje města, Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 53/1, 695 35
Hodonín, MUHOCJ 46601/2021, ze dne
19.07.2021
• MěÚ Hodonín, Majetkový odbor, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1, MUHOCJ 67640/2021,
ze dne 14.10.2021
• Správa a údržba silnic JmK, oblast Sever
oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno, KRPB-32872-2/ČJ-20210600DP-ZI, ze dne 23.07.2021
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno, KRPB-32872-2/ČJ-20210600DP-ZI, ze dne 23.07.2021
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, návrh místní úpravy provozu
Kounicova 24, 611 32
Brno, KRPB-32872-5/ČJ-2021-0600DP-ZI, ze dne 27.10.2021
• Krajská hygienická stanice JmK, se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1a,
• 695 27 Hodonín, KHSJM 39794/2021/HO/HOK, ze dne 01.07.2021
• Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Svatoplukova 84, 662 10 Brno,
115852/2021-1150-OÚZ-BR, ze dne 26.07.2021
• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, SPU 229338/2021/123/Ra,
ze dne 22.07.2021
• Obvodní báňský úřad pro území krajů JMK a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno, SBS 25856/2021, ze
dne 14.07.2021
• Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, bez č.j., ze dne 10.08.2021
• Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, ARUB/3744/2021, ze dne
28.05.2021
• Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Hodonín, Tř. bří Čapků 3, 695 03 Hodonín, HSBM3215-2/2021, ze dne 12.07.2021
• GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 5002364289, ze dne 29.04.2021
• itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, 21/002616, ze dne 01.06.2021
• Městská bytová správa spol. s.r.o., Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín, bez č.j., ze dne 17.05.2021
• MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 487/21 V/2021/235, ze dne 25.05.2021
• Net4Gas s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, 5587/21/OVP/Z, ze dne 31.05.2021
• Net-Connect s.r.o., Velkomoravská 4036/33A, 695 01 Hodonín, bez č.j., ze dne 17.5.25021
• Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 150 53 Praha 4, 0201242560, ze dne 13.05.2021
• T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, E25397/21, ze dne 13.05.2021
• VAG s.r.o., Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín, PK8856, ze dne 17.05.2021
• Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, MW9910174241293547
ze
dne 13.05.2021
• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín, 2/HO/2021/20212023, ze dne
18.06.2021
• IGS Energo s.r.o., Na Jarově 2425/4, 130 00 Praha 3, bez č.j., ze dne 02.08.2021
• MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 5178/21, ze dne 03.08.2021
Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu
lze podle nich provést, a ověřil splnění podmínek stanovených v příslušných ust. stavebního zákona.
Projektová dokumentace:
- je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou
- respektuje obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
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V průběhu řízení nebyly vzneseny takové námitky proti podanému návrhu, které by bránily vydání
tohoto rozhodnutí. Požadavky účastníků řízení (vlastníků a správců technické infrastruktury)
k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci.
V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku
a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury
umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků
na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Toto řízení bylo vedeno podle příslušných ust. zákona č. 416/2009, o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního
záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od jeho oznámení
k Ministerstvu dopravy, prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení, opatřený doložkou právní moci, ověřenou dokumentaci
a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel 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. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace zašle speciální stavební úřad vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem a obecnému
stavebnímu úřadu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci. Povolení pozbývá podle § 94p
odst. 5 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

Otisk
úředního
razítka

Mgr. Jana Červinková
vedoucí oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy
Za správnost vyhotovení:
Ing. Zdeněk Repík
oprávněná úřední osoba
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Přílohy:
• P01 – závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření – část 1 (41 stran)
• P02 – závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření – část 2 (26 stran)
• P03 – závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření – část 3 (35 stran)
• pro stavebníka - ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí
- štítek stavba povolena – bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí
• pro vlastníky staveb (u kterých není vlastník stavebník) - ověřená dokumentace stavby – bude
předána po nabytí právní moci rozhodnutí
• obecný stavební úřad a stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejší stavby ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:………………………………

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona
(stavebník) v postavení účastníka dle § 27 odst. 1 správního řádu:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ: 65993390
v zastoupení: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice,
619 00 Brno, IČ: 18827527- DS
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec,
na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn):
• Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ: 00284891 - DS
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto společného povolení /územního a stavebního/ na vaší
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15-ti dnů a o jeho
zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění)
• Obec Rohatec, sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526 - DS
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto společného povolení /územního a stavebního/ na vaší
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15-ti dnů a o jeho
zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění)
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona
(vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem) v postavení účastníka dle
§ 27 odst. 1 správního řádu:
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
• CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063
• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
zastoupený právnickou osobou GasNet Služby, s.r.o, IČ:27935311
• NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O. BOX 22, 140 21 Praha 4, IČ: 27260364
• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544
- doručováno veřejnou vyhláškou

Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona
(vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku) v postavení účastníka dle § 27
odst. 1 správního řádu:
• Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice,
IČ: 00015253
(vlastník pozemku p.č. 9309/2 v katastrálním území Hodonín)
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•

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
zastoupený organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ:70932581
(vlastník pozemků p.č. 9311/5, 9496, 9497, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503 vše v katastrálním
území Hodonín)

• Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, IČ: 00284891
(vlastník pozemků p.č. 9333, 9504 vše v katastrálním území Hodonín)
• SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., Pánov 3072, 69501 Hodonín, IČ: 60279567
(vlastník pozemku p.č. 9339 v katastrálním území Hodonín)
• Fencl Lukáš Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
(vlastník pozemků p.č. 9487/1, 9490/2 v katastrálním území Hodonín)
• Fencl Jan Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
(spoluvlastník pozemků p.č. 9490/1, 9505 v katastrálním území Hodonín a spoluvlastník pozemku
p.č. 3004/267 v katastrálním území Rohatec)
• Fenclová Jana Ing., Měšťanská 175/2, 69501 Hodonín
(spoluvlastník pozemků p.č. 9490/1, 9505 v katastrálním území Hodonín a spoluvlastník pozemku
p.č. 3004/267 v katastrálním území Rohatec)
• Toman Igor Ing., Slovácká 39/45, 69601 Rohatec
(vlastník pozemku p.č. 9498 v katastrálním území Hodonín)
• Obec Rohatec, Květná 359/1, 69601 Rohatec, IČ: 00488526
(vlastník pozemku p.č. 3004/263 v katastrálním území Rohatec)
• Paruch Martin Mgr., Korunní 1166/41, Vinohrady, 12000 Praha 2
(vlastník pozemku p.č. 3004/264 v katastrálním území Rohatec)
• Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
IČ: 01312774
(vlastník pozemku p.č. 3004/265 v katastrálním území Rohatec)
• Stávek František, Slovácká 29/33, 69601 Rohatec
(vlastník pozemku p.č. 3004/266 v katastrálním území Rohatec)
- doručováno veřejnou vyhláškou
Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona
(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) v postavení
účastníka dle § 27 odst. 2 správního řádu:
p.č. 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9495, 9493,
7486, 9491, 9492, 9489, 9488, 9486, 2828/43, 2782/25, 9515, 9514, 9513, 9512, 9511, 9510, 9509,
9508, 9507, 9506, 9334, 9321, 9320, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9314, 9313, 9312, 1280/256,
1280/257, 1280/233, 1280/234, 1280/198, 1280/205, 1280/207, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304,
9305, 9306, 9307, 9308, 9299, 9298, 9297, 9296, 9295, 9294, 9275 vše v katastrálním území
Hodonín; dále p.č. 3004/262, 3004/275, 3004/274, 3004/273, 3004/272, 3004/271, 3004/270,
3004/269, 3004/268, 3004/286 vše v katastrálním území Rohatec.
- doručováno veřejnou vyhláškou
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Dotčené orgány:
• Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, pracoviště Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín,
IČ: 00284891 - DS
• Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, pracoviště Národní třída 25, 695 35 Hodonín,
IČ: 284891 - DS
• Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, pracoviště Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín,
IČ: 284891 - DS
• Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
PO BOX 9, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008 - DS
• Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, odd.
ochrany územních zájmů Brno /DS - IČ 60162694/
• Krajský úřad JMK, Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy - zde
• Krajský úřad JMK, Odbor životního prostředí - zde
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie,
Kounicova 24, 611 32 Brno (IDDS: jydai6g) - DS
• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3233/3,
695 03 Hodonín (IDDS: ybiaiuv) - DS
• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (IDDS:
twjzm9e) - DS
Dále obdrží:
• Krajský úřad JmK, Odbor dopravy, Odd. veřejné osobní dopravy - zde
• Obvodní báňský úřad Jihomoravského a Zlínského kraje, Cejl 13, 601 42 Brno, IČ: 00025844 - DS
• Archeologický ústav, Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.,Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
/DS - IČ 68081758/
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Svatopluka
Čecha 7, 695 01 Hodonín, IČ: 75151499 - DS
• ČEPRO, a.s., 691 72 Klobouky u Brna, IČ: 60193531 - DS
• MERO ČR, a.s., IČ: 60193468 - DS
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