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Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K majáku 5001, 761 23 Zlín 
Obec Loukov, IČ 00287440, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov 
oba zast. Ing. Jiřím Šrabalem, IČ 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) jako 
speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a 
ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen "stavební zákon") a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
ust. §109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20. 06. 2018 
podalo  
 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K majáku 5001, 761 23 Zlín 
a Obec Loukov, IČ 00287440, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, oba zastoupeni na 
základě plné moci ze dne 19. 06. 2018 a 13. 08. 2018 resp. 19. 06. 2018 Ing. Jiřím 
Šrabalem, IČ 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
 
(dále jen „stavebník“), na základě tohoto přezkoumání 
 

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 
s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

na stavbu:  
 

„Silnice II/150: křižovatka se silnicí III 4389- oranice okresů KM – VS, silnice III/43810, 
III/4389: Loukov – Libosváry; 2. Etapa: Loukov průtah obcí“ 

 
SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389- Loukov (extravilán),  
na pozemcích parc. č. 6042, 6039/2, 5934, 6040/1, 5935, 5899, 5898, 5894, 5878, 6110, 
6111, 6112, 5887, 6124, 6114, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 
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SO 1.101.2 Loukov – intravilán, 
na pozemcích parc. č. 5893,6124 6114, 6117/5, 3668/10, 273/20, 4208/2, 4273/8, 4118/10, 
4273/14, 4275/30, 4135/3, 4274/1, 102, 4312, 4274/2, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice 
pod Hostýnem, 
 
SO 1.102 Chodníky a MK – Loukov, 
na pozemcích parc. č. 6112, 6113, 6117, 5887, 5892, 5879, 5880, 5893, 6142, 6114, 5881, 
5880, 6148, 6327, st. 220, 4117/5, 3665/10, 273/1, 6149, 6235, 6234, 273/20, 4208/2, 272, 
6165/1, 271/13, st. 140, st. 139/2, 4131/1, st. 159/2, st. 138, st. 136/1, st. 137, 4273/8, 
4118/10, 4275/20,4275/21,4275/22, 4273/12, 4273/14, 4273/15, 4273/16, 4273/17, 4273/11, 
4273/10, 4273/9, 4275/30, st. 194, 85/2, 85/1, 4273/2, 93, 173, 4274/3, 4135/3, 4312, 
4274/2, 4274/5, 4275/4, 4147/3, 1752, 1762/1, 1757/2, 1756/3, všechny v k. ú. Loukov u 
Bystřice pod Hostýnem, 
 
SO 2. 101.1 Loukov – Osíčko (extravilán), 
na pozemcích parc. č. 4118/10, 4274/2, 4275/4, 1756/3, 1754/1, 1753/2, 5111, 5135, 5148, 
5150, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem 
 
SO 1.201 Most e. č. 150-089- MO3, 
na pozemcích parc. č. 6114, 6234, 6267, 6150, 273/20, 4208/2, 272, 4118/10, všechny 
v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 
 
SO 1.204 Rámový most – Blazický potok,  
na pozemcích parc. č. 6042, 6040/1, 5894, 5878, 6110, 6112, 6114, všechny v k. ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem. 
 
 
 
Stavba obsahuje: 
 

SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389- Loukov (extravilán), stavebník Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, na 
pozemcích parc. č. 6042, 6039/2, 5934, 6040/1, 5935, 5899, 5898, 5894, 5878, 6110, 6111, 
6112, 5887, 6124, 6114, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

(uzlový úsek č. 142, „Loukov“, km 1,486-1,825) 

Předmětem tohoto stavebního objektu je komplexní rekonstrukce úseku II/150. Komunikace 
zůstane po rekonstrukci jako obousměrná dvoupruhová místní sběrná s neomezeným 
přístupem. Šířkové uspořádání komunikace vychází z návrhové kategorie S 9,5/60. Šířka 
jízdních průtahu komunikace bude v celé délce 3,50 m (rozšíření bude provedeno ve 
směrových obloucích). Po obou stranách komunikace budou provedeny vodící proužky o 
šířce 0,25 m, zpevněná krajnice o šířce 0,50m a nezpevněná krajnice o šířce 0,50m. 
Základní volná šířka koruny vozovky (bez rozšíření)., tak bude vždy 3,50 m+ 0,25 m+0,50 
m+ 0,50 m= 4,75 m (jedna polovina vozovky, celá vozovka (2 pruhy) bude mít šířku 4,75 x 
2= 9,5m. Rozšíření vozovky je navrženo ve směrových obloucích a dále v okolí mostu přes 
Blazický potok, kde je zpevněná krajnice rozšířena na šířku 1,50 m z důvodu vložení 
svodidla. 
V rámci stavby budou obnoveny sjezdy na pole a na účelové komunikace, které se 
v předmětném úseku napojují na silnici II/150. Naopak odstraněny bez náhrady budou 
stávající autobusové zastávky na konci úseku, které jsou již nevyužívané, dále bude 
odstraněn propustek v km 1,623, odtud bude voda svedena obnovenými příkopy do nového 
kapacitního mostního otvoru. 
V rámci stavby bude odstraněn asfaltový kryt stávající komunikace frézováním. Podkladní 
vrstvy komunikace budou ponechány, jako únosný základ nové vozovky, která tyto vrstvy 
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překryje. Pláň komunikace bude nově upravena jen v krajnicích komunikace, kde dojde 
k rozšíření silničního tělesa, které bude vyvolané jeho navýšením. 
Navýšení nivelety komunikace je dané návazností na nový most přes Blazický potok, který je 
navržený na úrovni, odpovídající převedení stoleté vody mostním otvorem. 

Výškové řešení a odvodnění 
Základní příčný sklon v přímých úsecích je navržen střechovitý s hodnotou 2,50 %., ve 
směrových obloucích je navržen sklon dostředný o hodnotě max. 2,50 %.  
Výškové řešení trasy komunikace je navrženo s ohledem na plynulé napojení na stávající 
úsek komunikace a s ohledem na nově navrženou mostní konstrukci. 
Voda z povrchu komunikace bude svedena podélným a příčným sklonem do příkop 
trojúhelníkového tvaru, které jsou navrženy po obou stranách komunikace a zaústěny do 
koryta Blazického potoku. 

Svodidlo 
Svodidlo je navrženo v minimálním rozsahu po obou stranách komunikace v návaznosti na 
most Blazický potok. Navrženo je svodidlo JSNH 4 v provedení pro nízké a krátké mosty. 
 
Konstrukce vozovky: 
ACO 11      40mm 
PS-E    0,3 kg/m2 
ACL 16     80 mm 
MZK    150 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Sanace    400 mm 
Celkem       min. 870 mm 
 

Konstrukce hospodářského sjezdu: 
R- materiál     50 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63mm  200 mm 
Celkem   250mm 
 

Konstrukční skladby vjezdu do areálu stavebnin: 
ACO 11      40mm 
PS-E    0,3 kg/m2 
ACL 16     50 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Sanace    400 mm 
Celkem       min. 690 mm 
 

SO 1.101.2 Loukov- Intravilán, stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 
70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín na pozemcích parc. č. 5893,6124 6114, 
6117/5, 3668/10, 273/20, 4208/2, 4273/8, 4118/10, 4273/14, 4275/30, 4135/3, 4274/1, 102, 
4312, 4274/2, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

(uzlový úsek č. 142, „Loukov“, km 1,825-2,898) 

Předmětem tohoto stavebního objektu je komplexní rekonstrukce komunikace II/150. 
Komunikaci zůstane po rekonstrukci, jako obousměrná, dvoupruhová místní sběrná 
komunikace s neomezeným přístupem. Úprava komunikace spočívá ve sjednocení 
šířkového uspořádání na 7,00 m mezi obrubami, úpravě nevyhovujících technických 
parametrů trasy, odvodnění, a úpravě nevhodně řešených křižovatek. Konstrukce vozovky 
bude provedena jako nová v celé tloušťce včetně sanace podloží, dále budou osazeny 
silniční obrubníky s přídlažbou a nové uliční vpusti. 
Šířkové uspořádání komunikace vychází z návrhové kategorie MS2 8,0/50. Šířka jízdních 
pruhů komunikace bude v celé délce 3,25 m (rozšíření bude provedeno ve směrových 
obloucích). Po obou stranách komunikace budou provedeny pásy přídlažby ze žulové kostky 
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drobné o šířce 0,25 m. Přídlažba bude plnit funkci odvodňovacího proužku, v její úrovni 
budou provedené uliční vpusti. Za přídlažbou budou osazeny silniční obruby (běžné, 
přechodové, nebo nájezdové) do betonového lože. Základní šířka vozovky mezi obrubami 
tak bude vždy 3,25+ 0,25= 3,50 m (jedna polovina vozovky), celá vozovka (2 pruhy) tak bude 
mít šířku 3,5 x 2= 7,00m mezi obrubníky. 

Konstrukce vozovky: 
ACO 11      40mm 
PS-E    0,3 kg/m2 
ACL 16     80 mm 
MZK    150 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Sanace    400 mm 
Celkem       min. 870 mm 
 
Konstrukce vozovky místech napojení místních nebo účelových komunikací: 
ACO 11      40mm 
PS-E    0,3 kg/m2 
ACL 16     50 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Sanace    400 mm 
Celkem       min. 690 mm 
 
Výškové řešení a odvodnění 
Základní příčný sklon v přímých úsecích je navržen střechovitý s hodnotou 2,50 %., ve 
směrových obloucích je navržen sklon dostředný o hodnotě max. 2,50 %.  
Výškové řešení trasy je navrženo s ohledem na okolní zástavbu, zvláště pak v místech, kde 
se stávající zástavba nachází v těsné blízkosti stavby. 
Voda z povrchu komunikace je svedena do uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající 
jednotné kanalizace, pouze ul. vpust UV1, UV2, UV3, UV4 jsou zaústěny do silniční příkopy 
(příkopy součástí SO 1.101.1), vyústění bude opatřeno betonovými výtokovými čely. 

Vjezdový ostrůvek 
Na vjezdu do obce Loukov (od Bystřice pod Hostýnem) je jako opatření pro snížení rychlosti 
navržen vjezdový ostrůvek o délce 40,00 m, s šířkou vozovky obou jízdních pruhů mezi 
obrubami 4,00 m.   
 
 

SO 1.102 Chodníky a MK – Loukov, stavebník Obec Loukov, IČ 00287440, sídlo: 
Loukov 199, 768 75 Loukov, na pozemcích parc. č. 6112, 6113, 6117, 5887, 5892, 5879, 
5880, 5893, 6142, 6114, 5881, 5880, 6148, 6327, st. 220, 4117/5, 3665/10, 273/1, 6149, 
6235, 6234, 273/20, 4208/2, 272, 6165/1, 271/13, st. 140, st. 139/2, 4131/1, st. 159/2, st. 
138, st. 136/1, st. 137, 4273/8, 4118/10, 4275/20,4275/21,4275/22, 4273/12, 4273/14, 
4273/15, 4273/16, 4273/17, 4273/11, 4273/10, 4273/9, 4275/30, st. 194, 85/2, 85/1, 4273/2, 
93, 173, 4274/3, 4135/3, 4312, 4274/2, 4274/5, 4275/4, 4147/3, 1752, 1762/1, 1757/2, 
1756/3, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem  

V rámci tohoto objektu dojde k napojení místních komunikací, úpravě chodníků, vjezdů a 
vstupů k budovám a ostatních navazujících ploch kolem komunikace s vazbou na 
rekonstrukci silnice II/150.  
Pro chodce je navržena rekonstrukce části chodníků podél komunikace, které se 
bezprostředně napojují na komunikaci, autobusové zastávky nebo přechod pro chodce. 
Chodníky, která jsou více vzdáleny od komunikace a nejsou dotčeny její rekonstrukcí, budou 
ponechány ve stávajícím stavu. Předmětem rekonstrukce chodníku je přizpůsobení jejich 
trasy novému provedení komunikace a dosažení technického řešení, vyhovujícímu 
bezbariérovému užívání. 
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Součástí stavby je i rekonstrukce šesti autobusových zastávek včetně nástupišť, které budou 
napojeny na stávající trasy pro pěší. Jedná se o zastávky Loukov-Kovárna, Loukov – Obecní 
úřad, Loukov – škola, Loukov – Hasičská zbrojnice. 

Autobusová zastávka Loukov-Kovárna 
Stávající umístění autobusové zastávky neumožňuje zřízení zálivů ani normové uspořádání 
vzájemné polohy zastávek. Stávající zastávky budou proto zrušeny a nově navrženy v úseku 
bez zástavby (staničení km 2,150- 2,250). 

Autobusová zastávka Loukov – Obecní úřad 
V současnosti jsou autobusové zastávky umístěny na jízdním pruhu silnice II/150 ve 
zúženém uličním profilu u fary a u hasičské zbrojnice. Nově budou zastávky přemístěny na 
relativně širokou náves, kde je možné navrhnout zastávku s normovým uspořádáním. 

Autobusová zastávka Loukov – škola 
Tato zastávka je navržena už v navazujícím úseku Loukov – Osíčko (SO 2.101.1), jen pro 
jedem směr jízdy (od Osíčka). Zřízení zastávky pro opačný směr zde není možné umístit, 
z důvodu nepřehlednému směrovému oblouku, proto je zastávka nahrazena zastávkou 
Loukov – Obecní úřad. Zastávka pro opačný směr bude umístěna hasičské zbrojnice, 
autobus k ní bude zajíždět tak že objede blok budov kolem pálenice, pracovně je zastávka 
pojmenovaná ‚‚Loukov – hasičská zbrojnice‘‘. 

Loukov – Hasičská zbrojnice 
Jedná se o nově navrženou zastávku na místní komunikaci před křižovatkou se silnicí II/150. 
Pro umístění zastávky je využita široká zpevněná plocha. Zastávkový pruh zde bude nově 
oddělený od ostatní komunikace zatravněným ostrůvkem, který bude chránit přecházející 
chodce podél silnice II/150, kteří by stupovali při přecházení před autobusem a dále v něm 
bude umístěna dopravní značka. 

Přechod pro chodce 
Je navržen jeden přechod pro chodce u autobusových zastávk Loukov obecní úřad, délka 
přechodu je 7,00 m, šířka 4,00 m. Přechod bude proveden dle obecně technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Místo pro přecházení 
Je navrženo jedno místo pro přecházení u autobusových zastávek Loukov Kovárna, délka 
místa pro přecházení je 7,00 m, šířka 3,00 m. Místo pro přecházení bude provedeno dle 
obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Konstrukce pěší komunikace – nepojížděný povrch 
Betonová dlažba 10/20 (s fazetou)    60 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 0-4 mm   30 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm    150 mm 
Celkem     240 mm 

 
Konstrukce pěší komunikace – pojížděný povrch 
Betonová dlažba 10/20 (s fazetou)    80 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 0-4 mm   40 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm    200 mm 
Celkem     320 mm 
 
Konstrukce zálivu autobusových zastávek: Loukov-Kovárna, Loukov – Obecní úřad, Loukov 
– škola 
Konstrukční skladba zálivu autobusové zastávky 
Žulová kostka drobná (spárovaní cementovou maltou) 100 mm 
Lože ze suché cementové směsi      40 mm 
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou  200 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm      200 mm 
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Sanace       400 mm 
Celkem             min. 940 mm 

 
Konstrukce zastávky Loukov – Hasičská zbrojnice 
Žulová kostka drobná (spárovaní cementovou maltou) 100 mm 
Lože ze suché cementové směsi      40 mm 
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou  150 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm      150 mm 
Sanace       400 mm 
Celkem             min. 840 mm 
 
 
SO 2.101.1 Loukov – Osíčko stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 
70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín na pozemcích parc. č. 4118/10, 4274/2, 
4275/4, 1756/3, 1754/1, 1753/2, 5111, 5135, 5148, 5150, všechny v k. ú. Bystřice pod 
Hostýnem 

(uzlový úsek č. 143, „Osíčko“, km 0,000-0,575) 

Předmětem tohoto stavebního objektu je komplexní rekonstrukce komunikace II/150. 
Komunikace zůstane po rekonstrukci, jako obousměrná dvoupruhová místní sběrná 
komunikace s neomezeným přístupem. Šířkové uspořádání komunikace vychází z návrhové 
kategorie MS2 8,0/50. Šířka jízdních pruhů komunikace bude v celé délce 3,25 m (rozšíření 
bude provedeno ve směrových obloucích). Po obou stranách komunikace budou provedeny 
pásy přídlažby ze žulové kostky drobné o šířce 0,25 m. Přídlažba bude plnit funkci 
odvodňovacího proužku, v její úrovni budou provedeny uliční vpusti. Za přídlažbou budou 
osazeny silniční obruby (běžné, přechodové, nebo nájezdové) do betonového lože. Základní 
šířka vozovky mezi obrubami tak bude vždy 3,25+ 0,25= 3,50 m (jedna polovina vozovky), 
celá vozovka (2 pruhy) tak bude mít šířku 3,5 x 2= 7,00m mezi obrubníky. 
Dále bude provedena rekonstrukce jedné autobusové zastávky včetně nástupiště, které 
bude napojeno na stávající trasy pro pěší. 
Konstrukce bude proveden jako nová v celé tloušťce včetně sanace podloží, dále budou 
osazeny silniční obrubníky s přídlažbou a nové uliční vpusti. 
Na konci úseku bude nově řešeno napojení účelové komunikace k areálu Čepro (řešeno 
samostatnou stavbou) a v souvislosti s tím bude řešeno o odvodnění komunikace formou 
zřízení propustku, napojení silničních příkopů a zřízení vtokového objektu a zatrubněného 
odvodňovacího zařízení. 
 
Konstrukce vozovky: 
ACO 11      40mm 
PS-E    0,3 kg/m2 
ACL 16     80 mm 
MZK    150 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Sanace    400 mm 
Celkem       min. 870 mm 
 
Konstrukce vozovky místech napojení místních nebo účelových komunikací: 
ACO 11      40mm 
PS-E    0,3 kg/m2 
ACL 16     50 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Sanace    400 mm 
Celkem       min. 690 mm 
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Konstrukce hospodářského sjezdu: 
R- materiál     50 mm 
Štěrkodrť fr. 0-63 mm  200 mm 
Celkem   250mm 
 
Výškové řešení a odvodnění 
Základní příčný sklon v přímých úsecích je navržen střechovitý s hodnotou 2,50 %., ve 
směrových obloucích je navržen sklon dostředný o hodnotě max. 2,50 %.  
Výškové řešení trasy je řešeno s ohledem na okolní zástavbu, zvláště pak v místech, kde 
sestávající zástavba nachází v těsné blízkosti stavby. 
Voda z povrchu komunikace je svedena do uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající 
jednotné kanalizace.  
Odvodnění v místě napojení UK Čepro Loukov, je řešeno silničními příkopami zaústěnými 
vtokového objektu, který je napojen do stávajícího zatravněného příkopu.  

 

SO 1.201 Most e. č. 150-089 – MO3, stavebník Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., 
IČ: 70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín na pozemcích parc. č. 6114, 6234, 6267, 
6150, 273/20, 4208/2, 272, 4118/10, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

Mostní objekt je na silnici II/150 a překračuje Libosvárku v intravilánu boce Loukov. Jedná se 
o rekonstrukci mostu se špatným staven mostního svršku včetně izolace mostu a 
uspokojivým stavem spodní stavby a nosné konstrukce. Stavební úpravy mostu spočívají 
v odstranění stávajícího mostního svršku. (zábradlí, vozovky, betonových říms, kamenného 
obrubníku a spádové vrstvy) až na nosnou konstrukci. Poté bude provedena nová spřažená 
deska, izolační souvrství, vybetonují se nové římsy, osazení mostního zábradlí a podklad 
vozovky. Dále budou zhotoveny podpovrchové mostní závěry. 
Bude provedena sanace poškozených míst kvádrového zdiva dříku opěr, uloženého prahu, 
závěrné zídky a nosné konstrukce. Dále se provede demolice ocelové levostranné lávky a 
pravostranné ocelobetonové lávky včetně založení. 
Rekonstrukcí mostu se mění šířkové uspořádání na mostě. Po mostě je převáděna místní 
komunikace MS8.0/50 a pravostranný chodník o šířce 1,50 m. 
 
Základní údaje o mostu: 
Délka mostu: 11.51, 4,33 m (šikmá), 
Délka nosné konstrukce: kolmá 4,55 m(kolmá, 5,54 m (šikmá), 
Rozpětí pole: 4,04 m (kolmé), 4,93 m (šikmé), 
Šikmost mostu: 62,18 gradů, levá šikmost, 
Šířka mostu mezi odraz. obrubníky: 7,00 m, 
Šířka průchozího prostoru: 1,50 m (0,5+ 1,0 m), 
Šířka mostu: 10,15- 10,35 m, 
Výška mostu na terénem: 1,90 m, 
Stavební výška: 0,60 m, 
Plocha nosné konstrukce na mostě: 52,19 m2 (5,54x 9,42) 

 

SO 1.204 Rámový most – Blazický potok – MO2, stavebník Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín na pozemcích parc. č. 6042, 
6040/1, 5894, 5878, 6110, 6112, 6114, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

Stavební objekt řeší kompletní rekonstrukci mostu (demolice stávajícího propustku a 
výstavba nového mostu). Na základě nedostatečné kapacity stávajícího propustku DN 600 
mm (přetékání koruny silnice II/150 několikrát v průběhu roku) bylo rozhodnuto o demolici 
propustku a výstavbě nového mostu s dostatečnou kapacitou mostního otvoru. S investorem 
stavby a správcem toku byla dohodnuta kapacita mostního otvoru pro Q100 a volná výška 
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min. 0,50m =˃ o tvor o světlosti 5,0m a výšce 1,55 m (přizvednutí nivelety komunikace o cca 
0,85 m a úpravu koryta vodoteče na délku 42,00m). 

Z hlediska konstrukčního řešení se jedná o rámovou železobetonovou konstrukci o světlosti 
5,00 m. Šířkové uspořádání na mostě: levá římsa šířka 0,80 m, šířka mezi obrubníky 10,00 
m, pravá římsa šířky 0,80 m. 

Základní údaje o mostu: 
Délka nosné konstrukce: 5,80 m (kolmá, 5,81 m (šikmá) 
Rozpětí pole (světlost): 5,00 m (kolmá), 5,00m (šikmá), 
Šikmost mostu: 97,33 gradů, levá šikmost, 
Volná šířka mostu: 10,00 m (0,50+ 4,50- 4,50+ 0,50) m, 
Šířka mostu: 11,60 m, 
Výška mostu nad terénem: 2,00 m (nade dnem dna vodoteče) 
Stavební výška: 0,50 m, 
Protihlukové stěny: nejsou, 
Plocha nosné konstrukce mostu:64,45 m2 
Zatížení mostu: zat. třída A 
Důležitá upozornění: most nebude opatřen stálým zařízením 

Předmětem tohoto stavebního řízení není úprava připojení sousedních nemovitostí ani 
úprava komunikačního připojení k silnici II/150. Tato úprava podléhá vydání povolení 
příslušného silničního správního úřadu.  
 

Úpravy vodního toku jsou předmětem tohoto stavebního řízení pouze v rozsahu dle 
ustanovení § 10 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracoval: Ing. Tomáš Tužín, autorizovala Ing. Monika Chrenková, autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1201427, spol. ATEDOS Olomouc s.r.o., Hálkova 
853/8, 779 00 Olomouc, stupeň DSP+PDPS, datum: 06/2012, číslo zakázky 006/11, SO 
1.201 Most e. č. 150-089 – MO3 a SO 1.204 Rámový most – Blazický potok – MO2  
vypracoval Ing. Radek Šiška, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 
ČKAIT 1201521, Ing. Lubomír Jurášek, Designtec s.r.o., Uhelná 1186/8, 779 00 
Olomouc, datum 06/2012, stupeň DSP+PDPS, číslo zakázky 006/11. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu. 

2. Úpravy vodního toku jsou předmětem tohoto povolení pouze v rozsahu dle ustanovení § 
10 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění. 

3. Stavebník je povinen: 
a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech 
oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, vše písemnou formou 

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby 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, 

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě 
jejich kopie, 

d) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit, 
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e) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

f) u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním 
stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná 
podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky stavby: 
- Předání staveniště, 
- Prohlídka únosnosti pláně v místě sjezdů a pojížděných zpevněných ploch, 
- Prohlídka únosnosti pláně v místě s novou konstrukcí, 
- Prohlídka dešťových vpustí, jejich přípojek a zaústění do kanalizace, 
- Prohlídka výškového a směrového řešení – osazení obrubníků, 
- Prohlídka izolace na mostních objektech, 
- Předání staveniště a kolaudace. 

5. Stavebník před započetím stavebních prací zajistí vytýčení prostorové polohy stavby 
odborně způsobilými osobami. 

6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění navazující silnice č. II/150 a č. 
III/43810 a přiléhajících místních komunikací. V souladu s ustanovením § 28 zákona o 
pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve 
sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou. 

7. Stavbou dojde k  omezení provozu na silnici č. II/150 a č. III/43810, zhotovitel 
stavebních prací před zahájením stavebních prací předloží s dostatečným předstihem 
příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky a požádá také o 
stanovení dopravního značení. 

8. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci 
negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici č. II/150 byl omezen 
v nejmenší možné míře. 

9. Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou a učiněná veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo 
poškození (vytýčení, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených 
správci apod. v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou 
součástí projektové dokumentace). 

10. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu 
finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona. 

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zabezpečit 
ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární 
bezpečnosti a civilní ochrany. 

12. Při stavbě budou dodržovány závazná ustanovení obsažená v příslušných technických 
normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb. 

14. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky 
na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie. 

15. Příčný a podélný spád konečné úpravy silnice č. II/150 musí odpovídat – navazovat na 
stávající silnici č. II/150 a č. III/43810 a na stávající místní komunikace. 
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16. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, 
změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních 
nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani 
kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje 
odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit. 

17. Při provádění prací v zastavěných částech obce je nutné práce provádět způsobem, 
který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu, aby byla 
minimalizována možnost poškození konstrukcí objektů v blízkosti stavby. 

18. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení 
jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 

19. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména 
 Policie ČR, Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 

Dopravní inspektorát, vyjádření čj.: KRPZ-112071-1/ČJ-2012-150806 ze dne 19. 
10. 2012: 
- Výše uvedená stavba bude provedena v rozsahu dle předložené projektové 

dokumentace, viz. přílohy č. 1 a 2 tohoto vyjádření. 
- V místech úprav stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem bude silniční obruba 

snížena vždy v délce alespoň 4 m s oboustrannými sešikmenými náběhy k obrubě 
zvýšené pro zajištění bezpečného odbočení vozidel z komunikace do prostoru 
sjezdů a jejich výjezdu na komunikaci. Tělesa sjezdů budou od vozovek dotčených 
komunikací vždy vhodným způsobem oddělena (sklopenou obrubou, přídlažbou, 
apod.). 

- Navržená hmatová úprava v místech bezbariérového napojení chodníků na 
komunikaci a dále v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem bude 
provedena dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v rozsahu příčných 
varovných pásů o šíři 0,4 m, v místě přechodu pro chodce doplněného signálním 
pásem v šíři 0,8 m. 

- Navržené trvalé svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno v rozsahu 
dle přílohy č. 3 tohoto vyjádření, dle podmínek stanovených TP 65 a 133 – Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

- Po dobu omezení provozu na některé z dotčených komunikací v rámci provádění 
stavebních (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace apod.), bude 
užito jeho přechodné úpravy osazením příslušného dopravního značení 
pracovního místa v rámci zvláštního užívání dotčené komunikace, příp. 
dopravního značení její nutné uzavírky. Konečný návrh osazení přechodného 
dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně 
právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel 
předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření, a to s dostatečným 
předstihem před zahájením prací. 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko čj.: KHSZL 
16610/2017 ze dne 20. 07. 2017: 
- V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a 

koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 
nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, 
část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných 
stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením 
zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze 
zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
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 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních 
zájmů, závazné stanovisko Sp. zn.: 76134/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 20. 07. 
2017: 
- Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 

zákona č. 183/2006 Sb. V řešené lokalitě celkové rekonstrukce silnice II/150 na 
průtahu obcí Loukov, k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem neevidujeme 
inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva 
obrany. Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické 
dokumentaci za podmínky: před zahájením akce požadujeme zaslat přesný termín 
realizace stavby na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 
Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní 
osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, tel. 973 401 551 – kpt. 
Ing. Hrudička, tel. 973 401 554, 724 006 068 – prap. Regmund). 

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno 
znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně 
v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby. 

 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem - koordinované závazné stanovisko čj.: 
MUBPH 13537/2017 ze dne 27. 07. 2017 
- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný podle ustanovení 
§ 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 
ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb. (dále jen 
„zákon“) uděluje podle § 9 odst. 8 zákona souhlas k trvalému odnětí ze ZPF 
dotčených pozemků: pozemek parc. č. 5934, 5899, 6112, 6117, 5887, 3665/10, 
273/1, 6149, 93, 173, 1752, 1775/1, 5150, 1754/1, 1753/2, 5135, všechny v k. ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem, celkem k trvalému odnětí 1.251 m2, za 
předpokladu, že žadatel nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících 
podmínek:  

- V rozhodnutí podle zvláštních předpisů (viz ust. § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha 
dotčeného pozemku překročit výměru danou tímto souhlasem. Veškeré změny 
(rozšíření odnímané plochy apod.) musí stavebník předem písemně sdělit odboru 
životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem. 

- Z výměry pozemků, které se odnímají ze ZPF a budou zastavěny, se provede 
skrývka ornice. Rozsah zemních prací: SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389 – 
Loukov (extravilán): výkopy 1.240 m3, násypy: 1.230 m3, SO 1.101.2 Loukov – 
intravilán: výkopy 7.378 m3, násypy: 0 m3, SO 2.101.2 Loukov – Osíčko 
(extravilán): výkopy 4.366 m3, násypy: 0 m3, SO 1.102 Chodníky a MK – Loukov: 
výkopy 3.435 m3, násypy: 276 m3. Konečná úprava terénu bude provedena 
ohumusováním pásu zeminy podél stavby, který bude dotčený stavebními 
pracemi. Mimo současně zastavěné území obce se bude jednat o plochu silničních 
příkopů, v současně zastavěném území obce se bude jednat o pás zeminy za 
silničními obrubníky a rovněž plochy, které dosud sloužily jako zpevněné plochy a 
novou úpravou dojde k jejich zatravnění. Předpokládá se výškové navázání terénu 
na stávající stav a výsev travního semene. 

- Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF bude závaznou součástí rozhodnutí, které bude 
v uvedené věci vydáno podle zvláštních právních předpisů. Platnost tohoto 
souhlasu bude totožná s platností těchto rozhodnutí (viz § 10 odst. 1 zákona). 
Příslušný stavební úřad je zašle na vědomí rovněž Městskému úřadu Bystřice pod 
Hostýnem, odboru životního prostředí. 
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- Z evidence zemědělské půdy budou pozemky dotčené souhlasem k trvalému 
odnětí ze ZPF vyřazeny na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních 
právních předpisů (§ 10 odst. 4 zákona). 

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů  
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný 
orgán ochrany přírody souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku ve 
smyslu §3, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny – toků Libosvárka 
a Blazický potok a jejich údolních niv v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
v prostoru výše uvedené stavby. Zásah bude dle projektové dokumentace spočívat 
ve vykácení dřevin kolem Blazického potoka, které jsou v kolizi s výstavbou 
nového mostu (SO 1.001.1 Příprava území, kácení stromů), rekonstrukci mostu 
(SO 1.201 Most e. č. 150-089 MO3), úpravě toku Libosvárka, která bude spočívat 
v odstranění nánosů v korytě, opevnění dna koryta, které bude na návodní straně 
přesahovat 6,5 m před most a na povodní straně v délce 7,2 m před most, dlažba 
bude ukončena betonovým prahem a svahy po konce křídel budou zpevněny 
dlažbou z lomového kamene (SO 1.303 Úprava toku-Libosvárka), vybudování 
nového mostu v místě stávajícího propustku (SO 1.204 Rámový most-Blazický 
potok-MO2) a úpravě Blazického potoka, která bude spočívat v opevnění dna 
koryta, které bude na návodní straně přesahovat 5,1 m před most a na povodní 
straně v délce 6,0 m před most, dlažba bude ukončena betonovými prahy, pro 
navedení povodňových vod do mostního otvoru navazuje na povodní a návodní 
straně na dlažbu do betonu opevnění koryta z rovnaniny z lomového kamene 
s proštěrkováním v délce 11,5 m na návodní straně a 7,7 m na povodní straně (SO 
1.302-Úprava toku-Blazický potok) při splnění těchto podmínek: 
1) při realizaci stavby a kácení dřevin, uvedených v projektu, bude dostupnými 

technickými prostředky zabráněno poškození okolních ponechávaných stromů 
a porostů (viz ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích), 

2) nedojde k poškození dřevin, které nebude nutné v souvislosti se stavbou 
vykácet a okolních břehových porostů, 

3) kácení bude provedeno v mimohnízdním období (tj. mimo duben-srpen), 
nejlépe v době vegetačního klidu, 

4) případný přebytečný výkopový materiál bude odvezen mimo nivu, těžební 
zbytky po kácení dřevin (včetně větví) budou odvezeny. Pokud bude nutná 
jejich likvidace na místě (např. pálením nebo štěpkováním), bude toto 
provedeno mimo údolní nivu a břehové porosty, 

5) V údolní nivě (mimo prostor stavby) nedojde ke zvýšení ani snížení půdního 
povrchu navážkou ani nebude půdní povrch zhutňován pojezdy mechanizace, 

6) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných látek ze stavebních 
strojů ani jiné kontaminaci významného krajinného prvku (např. materiálem 
použitým při stavbě). 

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
- Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. 
- Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. 
- Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání 

s odpady z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – 
recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.). 

- Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, 
že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, 
na kterém byl vytěžen. 
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 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí – rozhodnutí – 
souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, čj.: MUBPH 
15276/2018-41 ze dne 16. 07. 2018 

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke zněčištění podzemních a 
povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu ustanovení § 39 vodního 
zákona, zejména ropnými látkami. 

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření příslušného správce vodních 
toků – Lesů české republiky, s. p. ze dne 19. 10. 2017, vydaným pod č. j.: 
LCR957/005249/2017. 

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí – Povodí 
Moravy, s. p., ze dne 07. 09. 2017, vydaným pod zn.: PM038803/2017-203/Fi. 

- Platnost souhlasu je dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 Obecní úřad Loukov – rozhodnutí – kácení dřevin, čj.: 1/2018 ze dne 31. 07. 

2018 
- Termín pro kácení 9 ks slivoně domácí, 1 ks olše lepkavé, 3 ks jasanu ztepilého 

je: 01-03/2019. 
- Náhradní výsadba 26 ks ovocných dřevin na pozemku žadatele bude 

provedena do termínu 31. 10. 2019. 
- Žadatel se dále zavazuje provést úklid pozemku a zabránit tak vzniku 

nepovolené skládky. 
20. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, 

jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí 
projektové dokumentace) a týkají se provádění stavby. 

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

22. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

23. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2020. 
24. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální 

stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona. 
25. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží prohlášení projektanta příp. 

zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; zápis o 
odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazujících shodu vlastností 
použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. 
předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění. 

 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín,  
Obec Loukov, IČ 00287440, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov. 
 
ODŮVODNĚNÍ: 
Dne 20. 06. 2018 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Silnice II/150: 
křižovatka se silnicí III 4389- oranice okresů KM – VS, silnice III/43810, III/4389: Loukov – 
Libosváry; 2. Etapa: Loukov průtah obcí“, SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389- Loukov 
(extravilán), na pozemcích parc. č. 6042, 6039/2, 5934, 6040/1, 5935, 5899, 5898, 5894, 
5878, 6110, 6111, 6112, 5887, 6124, 6114, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem, SO 1.101.2 Loukov – intravilán, na pozemcích parc. č. 5893,6124 6114, 6117/5, 
3668/10, 273/20, 4208/2, 4273/8, 4118/10, 4273/14, 4275/30, 4135/3, 4274/1, 102, 4312, 
4274/2, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, SO 1.102 Chodníky a MK – 
Loukov, na pozemcích parc. č. 6112, 6113, 6117, 5887, 5892, 5879, 5880, 5893, 6142, 
6114, 5881, 5880, 6148, 6327, st. 220, 4117/5, 3665/10, 273/1, 6149, 6235, 6234, 273/20, 
4208/2, 272, 6165/1, 271/13, st. 140, st. 139/2, 4131/1, st. 159/2, st. 138, st. 136/1, st. 137, 
4273/8, 4118/10, 4275/20,4275/21,4275/22, 4273/12, 4273/14, 4273/15, 4273/16, 4273/17, 
4273/11, 4273/10, 4273/9, 4275/30, st. 194, 85/2, 85/1, 4273/2, 93, 173, 4274/3, 4135/3, 



 

 
čj.: MUBPH 22435/2018 - 14/20 - 

4312, 4274/2, 4274/5, 4275/4, 4147/3, 1752, 1762/1, 1757/2, 1756/3, všechny v k. ú. Loukov 
u Bystřice pod Hostýnem, SO 2. 101.1 Loukov – Osíčko (extravilán), na pozemcích parc. č. 
4118/10, 4274/2, 4275/4, 1756/3, 1754/1, 1753/2, 5111, 5135, 5148, 5150, všechny v k. ú. 
Bystřice pod Hostýnem, SO 1.201 Most e. č. 150-089- MO3, na pozemcích parc. č. 6114, 
6234, 6267, 6150, 273/20, 4208/2, 272, 4118/10, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem, SO 1.204 Rámový most – Blazický potok, na pozemcích parc. č. 6042, 6040/1, 
5894, 5878, 6110, 6112, 6114, všechny v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.  
 
Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, ODS BpH stavebníka vyzval (čj.: MUBPH 14937/2018 ze dne 10. 07. 
2018) k doplnění žádosti a správní řízení přerušil (usnesení čj.: MUBPH 14938/2018 ze dne 
10. 07. 2018). Po odstranění vad žádosti dne 21. 08. 2018 pod čj.: MUBPH 19697/2018 a 
dne 28. 08. 2018 pod čj.: MUBPH 19699/2018 speciální stavební úřad oznámil zahájení 
stavebního řízení pod čj.: MUBPH 19700/2018 ze dne 21. 09. 2018 známým účastníkům a 
dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že 
ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány svá stanoviska.  
 
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
 
Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. 
doplněné): 
- Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany 

územních zájmů, sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 sp. zn.: 76134/2017-8201-OÚZ-BR 
ze dne 20. 07. 2017 

- Vyjádření Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů, sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 sp. zn.: 75597/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 30. 
06. 2017 

- Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství čj.: 
KUZL42734/2017 ze dne 26. 06. 2017 

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství čj.: KUZL58312/2012 ze dne 01. 10. 2012 

- Sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj.: 
KUZL 42367/2017 ze dne 12. 07. 2017 

- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství čj.: KUZL 58566/2012 ze dne 05. 10. 2012 

- Územní rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování 
a stavebního řádu sp.zn.: SÚ/598/2013/Mr-ÚR-17/768, čj.: MUBPH 22707/2013 ze dne 
19. 12. 2013 



 

 
čj.: MUBPH 22435/2018 - 15/20 - 

- Rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a 
stavebního řádu sp.zn.: SÚ/596/2015/Ši-7/ROP-633, čj.: MUBPH 21948/2015 ze dne 30. 
11. 2015 

- Rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a 
stavebního řádu sp.zn.: SÚ/713/2017/Mr-R-3/139, čj.: MUBPH 6721/2018 ze dne 22. 03. 
2018 

- Souhlas Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a 
stavebního řádu sp.zn.: SÚ/444/2018/Ko-2/Souhlas, čj.: MUBPH 17792/2018 ze dne 21. 
08. 2018 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru 
územního plánování a stavebního řádu čj.: MUBPH 13537/2017 ze dne 27. 07. 2017 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí 
– vodoprávního úřadu, čj.: MUBPH 15276/2018-41 ze dne 16. 07. 2018 

- Rozhodnutí Obecního úřadu Loukov čj.: 1/2018 ze dne 31. 07. 2018 
- Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru 

Kroměříž, Dopravního inspektorátu Kroměříž čj.: KRPZ-75324-1/ČJ-2017-150806 ze dne 
10. 07. 2017 

- Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru 
Kroměříž, Dopravního inspektorátu Kroměříž čj.: KRPZ-112071-1/ČJ-2012-150806 ze dne 
19. 10. 2012 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územního odboru 
Kroměříž čj.: HSZL-4985-2/SPD-2012 ze dne 16. 10. 2012 

- Sdělení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž čj.: 
HSZL-4753-2/SPD-2017 ze dne 18. 07. 2017 

- Vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně čj.: KHSZL 16610/2017 ze dne 
20. 07. 2017 

- Vyjádření správce vodního toku – Lesy České republiky s. p. čj.: LCR957/005249/2017 ze 
dne 19. 10. 2017 

- Vyjádření správce vodního toku – Lesy České republiky s. ze dne 18. 09. 2012 
- Vyjádření správce povodí – Povodí Moravy s. p. zn.: PM038803/2017-203/Fi ze dne 07. 

09. 2017 
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 642217/17 ze dne 15. 

06. 2017 
- Příloha k vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 642217/17 

ze dne 15. 06. 2017, čj.: POS/KM/415/2017 ze dne 20. 09. 2017 
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní s.r.o., RCDS Otrokovice čj.: H18502-16188099 ze 

dne 04. 07. 2017 
- Souhlas společnosti E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Otrokovice čj.: 

L18502-16192304 ze dne 11. 07. 2017 
- Vyjádření společnosti GridServices s.r.o. čj.: 5001533986 ze dne 14. 07. 2017 
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. čj.: 2017-004569 ze dne 28. 

06. 2017 
- Vyjádření společnosti ČEPRO a. s. čj.: 6265/17 ze dne 29. 06. 2017 
- Souhrnné stanovisko společnosti ČD – Telematika s. s. čj.: 1201709710 ze dne 20. 06. 

2017 
- Vyjádření Moravského rybářského svazu z. s. ze dne 16. 08. 2017 
- Vyjádření Moravského rybářského svazu z. s. bez vyznačeného data 
- Vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o. zn.: 5300/17/OVP/N ze dne 19. 06. 2017 
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s. zn.: UPTS/OS/172489/2017 ze dne 

19. 06. 2017 
- Vyjádření společnosti SITEL, spol. s t. o. zn.: 1111703270 ze dne 28. 06. 2017 
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republia a. s. zn.: E25857/18 ze dne 15. 07. 2018 
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republia a. s. zn.: E21257/17 ze dne 15. 06. 2017 
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn: MW000008724386699 ze dne 

15. 07. 2018 
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- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn: MW000006382746702 ze dne 
15. 06. 2017 

 
Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh 
účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. 
Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má 
být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 
stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li 
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo 
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo 
má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. 

Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků 
dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, správce sítí a dopravní 
infrastruktury a správce povodí nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební 
úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení 
nad tento rámec. 
 
Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 správního řádu jako 
stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky 
řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně 
je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad 
účastníkům řízení uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) oznámení o zahájení stavebního 
řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Bystřice 
pod Hostýnem.  
 
Dotčené orgány státní správy a účastníky řízení uvedené v ust. § 109 písm. a) až d) 
stavebního zákona pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního 
zákona. Ve stanovené lhůtě mohli sdělit svá stanoviska i dotčené orgány a vyjádřit se 
účastníci řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) až d). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena 
žádná připomínka ani námitka. 
 
Vypořádání se s námitkami uplatněnými v rámci zahájeného stavebního řízení: námitky 
nebyly uplatněny. 
 
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se 
účastníci nevyjádřili. 
 
 
POUČENÍ: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního. 
 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 
které mu předcházelo.  
 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem. 
 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku.  
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 

 
        Za správnost vyhotovení: 
 
Bc. Jaroslav Koppa v. r.     Ing. Ladislav Ležák 
vedoucí odboru dopravně správního   referent odboru dopravně správního 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem    MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 
Správní poplatek 
Podle § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a 
Sazebníku správních poplatků, položky č. 18 písm. f), podléhá toto rozhodnutí správnímu 
poplatku ve výši 10.000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen před vydáním rozhodnutí. 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod 
Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení. 
 
 

Vyvěšeno dne ..................................          Sejmuto dne......................................  

 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
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Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 
v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod 
Hostýnem. 
 
 
Rozdělovník:  
 
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 
správního řádu (datová schránka, doručenka): 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, sídlo: K majáku 5001, 761 23 Zlín, 
zast. Ing. Jiřím Šrabalem, IČ 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
Obec Loukov, IČ: 00287440, zast. Ing. Jiřím Šrabalem, IČ 48476684, Batalická 583, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, sídlo: Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, 
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, sídlo: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 
500 08 Hradec Králové, 
Římskokatolická farnost Loukov, IČ: 47930357, sídlo: Loukov 41, 768 75 Loukov u 
Kroměříže, 
Moravský Rybářský svaz  z. s., IČ 00434159., sídlo: Soběšická 1325/83, Husovice, 614 00 
Brno 
ZEPO Loukov, A.S., IČ 25517147, sídlo: Loukov 122, 768 75 Loukov, 
Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, sídlo: Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha,  
Finanční úřad pro Zlínský kraj, sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, 
Hypoteční banka, a.s., IČ: 135843324, sídlo: Radlická 333/150, Radlice 150 00 Praha 5, 
Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, sídlo: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, 
Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, sídlo: Radlická 333/150, Radlice, 150 
00 Praha 5, 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, sídlo: Bělohradská 222/18, 
Vinohrady, 120 00 Praha, 
Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, sídlo: Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00 Praha 3, 
GridServices s.r.o., IČ: 27935311, sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
E. ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 
01 České Budějovice, 
E. ON Česká republika s.r.o., IČ: 25733591, sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
7, 370 01 České Budějovice, 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 
Kroměříž, 
Arbanová Olga, Lány 327, 751 14 Dřevohostice 
Baďuřík Zbyněk, Loukov 1, 768 75 Loukov 
Bobek Štefan, Loukov 153, 768 75 Loukov 
Bobková Ludmila, Loukov 153, 768 75 Loukov 
Gříšek Rostislav, Žákovice 27, 753 54 Žákovice 
Hlavička Čestmír, Loukov 160, 768 75 Loukov 
Hurtová Hana, Loukov 69, 768 75 Loukov u Kroměříže 
Jakubcová Jindřiška, Loukov 127, 768 75 Loukov 
Kaďůrek Jan, Loukov 5, 768 75 Loukov 
Kaďůrek Stanislav, Loukov 55, 768 75 Loukov 
Kozák Vladislav, Loukov 11, 768 75 Loukov 
Kurfürst Václav, Loukov 203, 768 75 Loukov 
Kurfürst Zdeněk, Loukov 204, 768 75 Loukov 
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Migo Pavel, Loukov 14, 768 75 Loukov 
Migová Andrea, Loukov 14, 768 75 Loukov 
Michaličková Jiřina, Loukov 52, 768 75 Loukov 
Mikulíková Eva, Blazice 29, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Najman Jaromír Ing., Loukov 61, 768 75 Loukov 
Olivík Alois, Loukov 100, 768 75 Loukov 
Ostatková Jaroslava, Bělidla 1055, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Rosecký Martin, Loukov 125, 768 75 Loukov 
Rudolf Jaroslav, Čs. Brigády 80, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Sehnal Stanislav, Loukov 50, 768 75 Loukov 
Sehnalová Jitka, Loukov 50, 768 75 Loukov 
Svoboda David, Loukov 85, 768 75 Loukov 
Svobodová Lenka, Loukov 85, 768 75 Loukov 
Šefčík Radek, Loukov 46, 768 75 Loukov 
Valenta Bronislav, Loukov 48, 768 75 Loukov 
Valentová Marcela, Loukov 48, 768 75 Loukov 
Velísek Libor, Loukov 73, 768 75 Loukov 
Zábranský Libor, Loukov 182, 768 75 Loukov 
 
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu (veřejnou vyhláškou): 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno 

- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 
Jedná se o pozemky: parc. č. 

st. 2, st. 4, st. 7, st. 8, st. 11, st. 12, st. 15, st. 16, st. 19, st. 21, st. 24, st. 25, st. 29, st. 31, st. 
34, st. 39, st. 40, st.42, st. 44, st. 60, st. 96, st. 97, st. 99, st. 101, st. 103, st. 107, st. 108, st. 
108, st. 110, st. 115, st. 116, st. 120, st. 124, st. 128, st. 129, st. 133, st. 166, st. 178, st. 179, 
st. 196, st. 209, st. 218, st. 219, st. 221, st. 222, st. 223, st. 224, st. 225, st. 226, st. 228, st. 
229, st. 233, st. 233, st. 236, st. 237, st. 239, st. 240, st. 241, 244, st. 247, st. 248, st. 249, st. 
250, st. 251, st. 255, st. 256, st. 257, st. 263, st. 265, st. 267, st. 268, st. 269, st. 280, st. 284, 
st. 285, st. 290, st. 291, st. 291, st. 298, st. 333, st. 359, st. 379, st. 458, st. 469, st. 480, st. 
488, st. 1/1, st. 1/2, st. 30/1, st. 30/2, st. 35/1, st. 35/2, st. 43/2, s5/1, 45/2, st. 54/1, st. 54/2, 
st. 111/1, st. 111/3, st. 119/1, st. 125/1, st. 134/1, st. 159/1, 159/2, st. 240, 95, 102, 103, 117, 
122, 125, 171, 1 72, 357, 1784, 2905, 4184, 4316, 4320, 4345, 5030, 5096, 5140, 5141, 
5149, 5229, 5230, 5238, 5246, 5247, 5880, 5885, 5886, 5889, 6103, 6104, 6105, 6116, 
6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6132, 6133, 6134, 
6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6148, 6150, 6151, 6299, 
6305, 6536, 2/2, 2/3, 2/4, 9/2, 73/2,  202/1, 256/5, 256/6, 256/7, 259/4, 271/8, 271/12, 
273/13, 355/2, 355/4,  1754/3, 1755/1, 1756/2, 1757/1, 1758/2, 1759/1, 1760/1, 1761/1, 
1763/2, 1764/2, 1763/3, 1764/1, 1765/1, 1766/2, 1766/4, 1768/2, 1769/1, 1769/4, 1769/6, 
1770/3, 1770/5, 1775/1, 1776/3, 1778/2, 1779/1, 1779/3, 1780/2, 1781/1, 1790/3, 1791/3, 
2904/3, 2906/3, 3665/2, 3665/3, 3665/7, 3665/8, 3665/9, 3666/2, 3666/3, 3666/4, 4138/2, 
4146/1, 4147/3, 4198/1, 4273/1,4273/13, 4273/18, 4273/3, 4273/5, 4273/6, 4274/4, 4275/2, 
4275/5, 4275/9, 427514, 4275/15, 4275/16, 4275/17, 4275/23, 4275/24, 4275/25, 4275/26, 
4275/27, 4275/29, 4275/31,4275/35, 4280/1, 6140/2, 6275/28, všechny v k. ú. Loukov u 
Bystřice pod Hostýnem 
 

Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka): 

Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů, sídlo: Tychonova 221, 
160 00 Praha 6, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, sídlo: Svatoplukova 2687/84, 662 
10 Brno, 
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Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sídlo: Tř. Tomáše 
Bati, 761 90 Zlín, 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, sídlo: Masarykovo nám. 
137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
Obecní úřad Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov,  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní 
inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, sídlo: Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín, 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 
760 01 Zlín, 
 
Obecní úřad Loukov 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o 
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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