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Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY 

Obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, zastoupené na základě plné 
moci ze dne 20. 08. 2018 Davidem Němcem (nar. 06. 06. 1976), adresa pro doručování 
Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem  

(dále jen „Stavebník“) dne 28. 11. 2018 podala žádost o vydání dodatečného povolení 
stavby: 

„Komunikace v lokalitě Nivky v obci Loukov“ 
„SO 101 Komunikace a chodník“ 

Na pozemcích: 358/141 (ostatní plocha), 358/145 (orná půda), 358/156 (orná půda), 358/157 
(orná půda), 5859 (ostatní plocha) všechny v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

Popis stavby: 
Projektová dokumentace řeší dodatečné povolení stavby účelové komunikace, které bude 
sloužit jako přístupová komunikace u komunikací k zástavbě rodinných domů, k zahradám a 
garážím v lokalitě „Nivky“ v obci Loukov. Součástí stavebního objektu SO 101 Komunikace a 
chodníky je levostranná pěší komunikace (ve směru staničení), a odstavná stání. 
Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou účelovou komunikaci s volnou šířkou 5,50 m 
v úseku staničení 0,000 00-0,119 38 km, a v úseku 0,136 19- 0,290 10 km je komunikace 
provedena s volnou šířkou mezi zvýšenými obrubami 5,00 m. Celková délka komunikace je 
290,10 m. V začátku staničení se komunikace napojuje na stávající účelovou komunikaci 
umístěnou na pozemku parc. č. 358/141 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a ukončena je 
obratištěm pro osobní automobily o šířce 12,40m a délce 13,30m. Povrch komunikace je 
tvořen ze zhutněné štěrkodrti, na který bude proveden asfaltový nástřik. Z hlediska 
výškového řešení komunikace byla provedena s ohledem na minimalizaci zemních prací, 
příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. Povrchové dešťové vody jsou z komunikace 
svedeny podélným a příčným spádováním vozovky směrem do uličních vpustí a do 
stávajícího odvodňovacímu žlabu, který se nachází podél levé stany komunikace (ve směru 
staničení), zaústěn je do ul. vpusti, napojené na stávající kanalizační stoku (vlastníkem a 
správcem kan. sítě obec Loukov). Součástí stavebního objektu jsou i parkovací zálivy, 
s kapacitou 11 odstavných stání, rozměr jednoho odstav. stání 2,25x 5,75 m.  
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V rámci komunikace jsou jednotlivé sjezdy k pozemkům řešeny pouze po hranici poz. parc. 
č. 358/157 k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Po pravé straně navrhované komunikace 
jsou sjezdy provedeny jako samostatné zpevněné plochy ze štěrkodrti (5 sjezdů), po levé 
straně jsou sjezdy provedeny jako součást pochozí dlážděné plochy chodníku (8 sjezdů). 
Pochozí plocha chodníku je dlážděné ze zámkové dlažby, od vozovky účelové komunikace 
je oddělena silniční obrubou a od volných zatravněných ploch bude chodník oddělen 
chodníkovou obrubou osazenou s převýšením min. 6 cm nad úrovní pochozí plochy 
chodníku, tak aby byla vytvořena vodící linie pro nevidomé a slabozraké. 
V místech sjezdů v navrhovaným RD jsou silniční obruby osazeny s převýšením 5,00 cm nad 
vozovkou. Povrh vjezdů bude proveden, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 7361110 
projektování místních komunikací, tzn. ze zámkové dlažby šedé a varovné pásy budou 
barevně kontrastní ze zámkové dlažby červené s plastickou povrchovou úpravou pro 
nevidomé. 

 

Konstrukce komunikace a podélných parkovacích stání, sjezdů 
Asfaltový beton    
Štěrkodť fr. 0-32 ŠD 150 mm 
Štěrkodť fr. 0-63 ŠD 150 mm 
Kamenivo 0-200  300 mm 
Celkem  600 mm 
 
 
Konstrukce chodníku: 
Dlažba DL 60 mm 
Ložní vrstva L 30 mm 
Štěrkodť fr. 0-32 ŠD 150 mm 
Kamenivo 0-200  300 mm 
Celkem  540 mm 
 
 
Konstrukce sjezdů: 
Dlažba DL 80 mm 
Ložní vrstva L 40 mm 
Štěrkodť fr. 0-32 ŠD 150 mm 
Štěrkodť fr. 0-63 ŠD 150 mm 
Kamenivo 0-200  300 mm 
Celkem  720 mm 
 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že předložená žádost a její přílohy vykazovala vady a neposkytovala 
dostatečný podklad pro posouzení dodatečného povolení stavby, Městský úřad Bystřice pod 
Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) v souladu s ustanovením § 45 
odst. 2 správního řádu a v návaznosti na ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, 
stavebníka přípisem č.j. MUBPH 769/2019 ze dne 09. 01. 2019 vyzval k odstranění 
nedostatků žádosti a zároveň řízení usnesením přerušil. 

Po dodání všech potřebných podkladů dne 04. 02. 2019 (čj.: MUBPH 5823/2019) Městský 
úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní, příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 
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písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“) a § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 
v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona  

oznamuje  

zahájení řízení o dodatečném povolení stavby 

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že 
speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.  

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit  

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,  

jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Dotčené orgány sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve 
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve 
větě první a druhé, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

V souladu s ust. § 36 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním 
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout ve 
výše uvedené lhůtě (do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení) v kanceláři speciálního 
stavebního úřadu, pracoviště Předzámčí, vstup č. 11, kancelář č. 2, úřední dny: pondělí, 
středa od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30, a to po 
předchozí telefonické domluvě.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

Otisk úředního razítka       
 
 
Ing. Jiřina Drekslerová 
referent ODS BpH 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
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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: 

 

 

 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v 
návaznosti na ust. § 144 odst. 1) správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení 
dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem. 

 
Poučení:  
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve 
větě první, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

     
Obdrží: 
Rozdělovník:  
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 
správního řádu (datová schránka, doručenka): 
- Obec Loukov, sídlo: Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440, zastoupená Davidem 

Němcem (nar. 06. 06. 1976), adresa pro doručování Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod 
Hostýnem 

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČ: 28085400 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 
04084063 

- GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labe, IČ: 27295567 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 
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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  

 
- st. 468, st. 492, st. 493, 307/5, 307/6, 308/2, 341/7, 358/115, 358/120, 358/146, 

358/147, 358/148, 358/149, 358/150, 358/151, 358/152, 358/153, 358/154, 358/166, 
358/167, 358/169, 358/170, 358/204, 358/211, 358/213, 358/214 všechny v k.ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem 

 
Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):  

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo 
nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 
Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,  

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, 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 oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení 
stavby na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného 
vyvěšení po uvedenou dobu 
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