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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
Výroková část: 

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
18.10.2013 podalo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení 

r o z h o d l 

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Silnice R46 MÚK Olšany" 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 54/2, 158/1, 160, 186/1, 186/2, 186/3 v katastrálním území 
Hablov, na pozemcích parc. č. 304, 305/2, 305/3, 305/4, 356/3, 361/1, 361/2, 361/6, 361/8, 361/12, 362/1, 
362/2, 362/3, 362/5, 362/6, 362/7, 362/10, 365, 366/1, 366/2, 367, 371, 375/3, 382/1, 382/2, 382/22, 
388/1, 388/2, 847/2, 849, 970/3, 971/1, 971/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova a na pozemcích 
parc. č. 52/1, 52/3, 52/4, 52/15 v katastrálním území Žerůvky.  

Stavba obsahuje: 
000 - objekty přípravy staveniště 
SO 001 - Demolice stávajícího nadjezdu na sil. III/5707 
SO 020 - Příprava území 

100 - objekty pozemních komunikací 
SO 101 - Úpravy sil. I/46 
SO 110 - MÚK Olšany u Prostějova 
SO 120 - Přeložka sil. III/5707 
SO 134 - Úprava chodníku 
SO 150 - Přístupová komunikace k ČOV 
SO 180 - Dopravně inženýrská opatření 
SO 186 - Oprava silnic 
SO 190 - Dopravní značení ve správě ŘSD 
SO 193 - Dopravní značení ostatních správců 

200 - mostní objekty a zdi 
SO 201 - Rozšíření mostu přes Blatu 
SO 220 - Nadjezd na sil. III/5707 
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300 - vodohospodářské objekty 
SO 301 - Úprava dešťové kanalizace sil. I/46 
SO 302 - Dešťová kanalizace MÚK 
SO 320 - Úprava Mlýnského náhonu 
SO 330 - Úprava podchodu tlakové kanalizace v km 33,583 
SO 340 - Úprava vodovodního podchodu v km 33,662 
SO 380 - Rekonstrukce meliorací v km 33,820 

400 - elektro a sdělovací objekty 
SO 430 - Veřejné osvětlení 

500 - objekty trubních vedení 
SO 520 - Ochrana STL plynovodu v km 33,455 

700 - objekty pozemních staveb 
SO 760 - Protihluková stěna vlevo v km 33,420 - 33,590 

800 - objekty úpravy území 
SO 801 - Vegetační úpravy 
SO 810 - Rekultivace ploch doč. záboru a ploch ZS 
 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací přiloženou k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou v rámci stavby, budou 
předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu kolaudovaným a o 
tomto předání budou přeloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou přijata 
taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí.   

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována osobou k tomu oprávněnou. 

4. Do vydání stavebního povolení budou provedeny majetkoprávní úpravy v rozsahu pozemku parc. č. 
52/4 v katastrálním území Žerůvky tak, aby stavba byla realizována již na pozemcích ve vlastnictví 
žadatele. 

5. V průběhu provádění stavby je nutné zajistit průtok vody v mlýnském náhonu ve vlastnictví 
společnosti Cukrovar Vrbátky, a. s. každoročně v období od 1.8. do 15.1. 

6. Musí být splněny podmínky dotčených správních orgánů: 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí 
Souhlas orgánu ochrany přírody SpZn.: OŽP 1310/2013 ze dne 3.3.2013 
a) Pro betonového panely protihlukové stěny bude použita barevnost v přírodních odstínech 

s horizontálním členěním. 
b) V případě použití průhledných sklolaminátových panelů budou na panelech umístěny siluety 

dravců, popř. proužky ve vzdálenosti 15 cm pro zviditelnění stěny pro ptactvo. 
c) Terén v okolí stavby MÚK bude urovnán a oset travní směsí lučního charakteru. 
d) Pro vegetační úpravy MÚK bude provedena výsadba geograficky a stanovištně vhodných 

(odolných k posypovým solím apod.) druhů listnatých stromů a keřů. Budou použity 
geograficky původní druhy dřevin, použití geograficky nepůvodních dřevin je přípustné jen 
v případě, pokud neexistuje vhodný domácí druh. 

e) Dřeviny budou vysazeny do doby ukončení stavby, následná péče se určuje na dobu pěti let, 
včetně případné dosadby. 

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody SpZn.: OŽP 1309/2013 ze dne 3.6.2013 
a) Uvedeným zásahem - rozšířením mostu s hlubinným (pilotovým) založením, bedněním, 

armováním a betonáží spodní stavby, bedněním rozšiřující částí NK, provedením mostního 
svršku a jeho vybavením, úpravami pod mostem - bude dotčen vodní tok Blata a jeho údolní 
niva na pozemku parc. č. 971/2, k. ú. Olšany u Prostějova a na pozemku parc. č. 186/2, k. ú. 
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Hablov, během prací nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních 
vod látkami nebezpečným vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně 
skladovány na břehu ani v blízkosti toku. 

b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek. 

c) Práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných 
vodních živočichů. 

d) V případě realizace stavby v období, kdy může dojít k ohrožení mlžů, obojživelníků (včetně 
snůšek vajíček nebo larev) a jiných vodních živočichů, budou provedena opatření, aby nedošlo 
k negativnímu vlivu stavby na jejich vývoj, příp. bude zajištěn záchranný přenos. 

e) Břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem. 

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu SpZn.: OŽP/945/2013 ze dne 19.4.2013 
a) Budou dodrženy podmínky správce povodí a správce vodního toku Blata tj. Povodí Moravy,      

s. p., Brno uvedené ve stanovisku ze dne 12.4.2013 pod zn.: PM012878/2013-203/Fi. 
b) Prováděním stavby i stavbou samotnou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 

v dotčeném území. 
6. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. 

Souhlas orgánu ochrany ZPF SpZn.: OŽP 2338/2013 ze dne 19.9.2013 
1. Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF se týká pozemku parcela číslo v katastrálním území Olšany u 

Prostějova 
-  388/1, kultura orná půda, výměra 213 m2 
- 382/1, kultura orná půda, výměra 961 m2 
- 371, kultura orná půda, výměra 43 m2 
- 362/7, kultura orná půda, výměra 58 m2 
- 362/3, kultura orná půda, výměra 363 m2 
- 361/6, kultura orná půda, výměra 52 m2 
- 849, kultura orná půda, výměra 172 m2  

- 362/5, kultura orná půda, výměra 286 m2 
- 361/2, kultura orná půda, výměra 70 m2 
- 361/1, kultura orná půda, výměra 31 m2  

- 305/2, kultura orná půda, výměra 732 m2 

v k. ú. Hablov 
-    54/2, kultura orná půda, výměra 312 m2 160, kultura orná půda, výměra 312 m2 

v k. ú. Žerůvky 
-    52/15, kultura orná půda, výměra 7 m2 
- 52/1, kultura orná půda, výměra 175 m2 
- 52/4, kultura orná půda, výměra 32 m2 

pro rekonstrukci stávající mimoúrovňové křižovatky „R46 - MÚK Olšany u Prostějova o celkové 
výměře 3 883 m2. 
a) Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu 

tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. 
b) Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze 

zastavěné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka zeminy bude provedena    
v průměrné mocnosti 35 cm dle zpracovaného pedologického průzkumu, který zpracovala firma 
GeoTec, a. s. v lednu 2013. Celkové množství skrývky by mělo činit 1360 m3. 

c) Odvoz zeminy a její rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem   
ohumusování pozemků, které budou dotčeny v rámci rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky. 
Skrytá ornice bude použita výhradně jako svrchní vrstva. O činnostech souvisejících se 
skrývkou  ornice, jejím  přemístěním,  rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen 
vést protokol v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky. 

2. V souladu s ust. § 9 odst. 6 písm. d) a § 7 zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši 
budou předepsány odvody za odnětí a to orientačně. 

a) Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní 
částky v souladu s § 11 odst. 1 zákona. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím 
orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. 
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b) Základní cena zemědělského pozemku se stanovuje podle bonitovaných půdně ekologických 

jednotek stanovených oceňovací vyhláškou - příloha č. 22 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 
Základní cena výše uvedené parcely zemědělské půdy dotčené odnětím ze ZPF je dle BPEJ 
30100 stanovena částkou 16,68 Kč/m2, dle BPEJ 30300 stanovena částkou 17,25 Kč/m2 a dle 
BPEJ 36100 stanovena částkou 13,52 Kč/m2 která bude ovlivněna faktory ŽP dle přílohy B a C 
zákona a tím bude stanovena základní sazba odvodů za odnětí. 

c) Základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF bude násobena koeficientem třídy ochrany (BPEJ 
30100 a 30300 je v I. třídě ochrany, kde je koeficient 9 a BPEJ 36100 je ve II. třídě ochrany, 
kde je koeficient 6) a tato částka bude výslednou sazbou odvodů, která bude předepsána tomu, 
komu byl vydán souhlas k odnětí, po nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních předpisů. 

3. Tento souhlas je v souladu s ustanovení § 10 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou 
ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v souhlase 
stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabudou právní moci popř. ve lhůtách v nich určených. 
Platnost vydaného souhlasu je totožná s platnosti vydaných rozhodnutí dle zvláštních předpisů. 

4. Žadatel předloží orgánu ochrany ZPF Magistrátu rozhodnutí dle zvláštních předpisů 
bezprostředně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí - např. územní rozhodnutí, stavební 
povolení apod. 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Koordinované závazné stanovisko Spzn.: KÚOK/25827/2013/OSL-LD/148 ze dne 3.4.2013 
Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství 
Na silnici III/5707 jsou provozovány trasy linek veřejné dopravy v závazku veřejné služby, ztrátu 
z jejich provozování hradí Olomoucký kraj a dotčené obce. Při navržených omezení dopravy při 
realizaci stavby dopravcům vzniknou zvýšené ztráty, které budou požadovat uhradit. Tyto zvýšené 
ztráty by měly být zahrnuty v nákladech stavby a dopravcům uhrazeny. Dopravní úřad doporučuje 
s dopravci jednat o vyčíslení dopadu více nákladů na objízdné trasy a následně uzavřít smlouvy. 

7. Musí být splněny podmínky: 
Společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o. 
Vyjádření zn.: 5000761074 ze dne 21.3.2013 
Souhlasíme s navrženým prodloužení stávající chráničky dn 160. Požadujem předložení samostatné 
projektové dokumentace na osazení (prodloužení) pomocí půlené chráničky. Stávající krytí 
plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno. V případě nedodržení stávajícího krytí 
bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Termín provedení přeložky 
a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem 
RWE Distribuční služby, s. r. o., regionální operativní správy sítí. Vlastnictví přeložené části 
plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70. Smluvní vztahy 
na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem 
plynárenského zařízení a investorem. Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno 
samostatné stanovisko. 
Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení 
krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k 
poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme 
následující opatření: 
a)  Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem (Kontakt: 

www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55), provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je 
nutné provádět i průběžně v průběhu stavby. 

b)  V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat 
těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké 
stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je 
zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečně způsob ochrany plynárenských zařízení. 

Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších 
souvisejících předpisů. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v 
ochranném pásmu: 
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a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 
b)  Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni je možné realizovat pouze při 

dodrženi podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou 
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez 
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní 
list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určeni uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení 
plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

d) Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušeni stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození. 

h) V případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.  

i) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O 
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení 
zasypáno. 

k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 
702 01, TPG 702 04. 

l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení. 

m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 

n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranně pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízeni (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

Společnosti INSTA CZ, s. r. o. 
Vyjádření zn.: 725 475 100 ze dne 18.3.2013 
a) Při realizaci akce „R 46 - MUK Olšany u Prostějova" dojde k dotčení námi provozovaného 

vodovodního přivaděče pro obec Olšany u Prostějova. Před zahájením prací vyzve zhotovitel 
odpovědného zástupce provozovatele vodovodu k vytýčení inženýrských sítí v naší správě (p. 
Jaroslav Dračka, 724 711 116). 
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b) Zhotovitel akce zajistí, aby vodovodní potrubí, které bude stavbou dotčeno a obnaženo bude 

zajištěno proti poškození, rozpojení a ujetí. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu 
vodovodu nebo kanalizace budou prováděny ručně. 

c) V případě poškození vodárenského zařízení v naší správě neprodleně zhotovitel bude 
informovat provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré náklady související s opravou 
poruchy, případně se zajištěním náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou ponese 
zhotovitel stavby. 

d) Přeložku vodovodního potrubí v místě křížení s tělesem rychlostní komunikace provede na 
základě předem odsouhlasené dokumentace provozovatel vodovodu nebo jím odsouhlasená 
odborná firma. Veškerý materiál, který bude použit k realizaci případné vodovodní přeložky 
musí splňovat podmínky pro kontakt s pitnou vodou v souladu s § 5 Zák. č. 258/2000 Sb. 
Veškerý materiál, který bude použit pro realizaci přeložky vodovodu musí být odsouhlasen 
provozovatelem. 

e) Provozovatel požaduje svoji účast na technických dnech stavby, kde bude projednáváno dotčení 
vodárenského zařízení, technické řešení přeložky a následné přejímky vodovodního potrubí 
před zakrytím. Dále provozovatel požaduje svoji účast na kontrole pokládky a montáže přeložky 
vodovodu, při tlakových zkouškách, bakteriologickém proplachu a kontrole uložení potrubí 
před zásypem. 

f) Požadujeme předložení dalšího stupně PD k odsouhlasení. 

Společnosti Telefonica Czech Republic, a. s. 
Vyjádření č. j.: 167563/12 ze dne 1.10.2013 
1.   Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 

vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby 
platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu 
vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto 
Vyjádření nastane nejdříve. 

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že 
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace 
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to 
prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě Vlastimil Lepieš, 
tel.: 602 445 876. e-mail: vlastimil.lepies@o2.com (dále jen POS). 

3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku 
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradil společnosti Telefónica veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

I.  Obecná ustanovení 
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 
Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou 
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektoval ochranné pásmo PVSHK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídil se platnými právními 
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředku a 
nevhodného nářadí. 
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3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 

"Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho 
povinnosti. 

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 
Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro 
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

II.  Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 

dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, 
přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv j iné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly 
činnosti provádět. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i 
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení. 

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu 
oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 
souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupli NVSEK je povinen 
prováděl v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných 
právních předpisu, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru 
stavebnictví a technologických postupů. 

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebojím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až 
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSF.K mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádné zabezpečí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK 
nad zemí. 

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazoval trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizoval v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v proběhu stavby, a to ve 
všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica" 
mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
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technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva 
představuje několik desítek metru kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o 
hraně cca l m. 

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámil POS. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti 
Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 
500. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, 

kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti 
Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, 
nebo jím pověřená třeli osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu 
s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních 
vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, 
nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné 
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti 
stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy 
SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které 
bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sílí. 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivu (včetně 
návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, ne bojím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, 
než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivu, jakož i 
vyjádření k návrhu opatření, zahájil činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. 
Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou 
ochranou. 

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) nejpozději však před zahájením správního 
řízení ve věci povolení lakové stavby, je stavebník nebojím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 

5. Pokud se i v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci 
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však 
před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly 
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen realizovat laková opatření, aby mohla být prováděna údržba a 
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opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. 

V. Křížení a souběh se SEK 
1. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 

infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK 
v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 
0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezil vnikání nečistot. 

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 
menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit 
povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 
kontaktovat POS. 

4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sílí technické 
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 
-  v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v 

blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložil POS a následně s 
POS projednat zakreslení v příčných řezech, 

-  do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m. 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
-  předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
-  projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by 

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 
-  projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší 

než 1,5 m od kabelovodu. 

Dodatek vyjádření  ze dne 2.4.2013 
Průběh telekomunikačních tras je nutno naznačit na terénu a veškeré výkopové práce v ochranném 
pásmu je nutné provádět ručně. Je nutné respektovat podzemní telekomunikační trasy v blízkosti 
staveniště, nesmí dojít k jejich poškození například při přejíždění těžké techniky, patkování jeřábu 
apod. 

Společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. 
Vyjádření zn.: J14026-Z061312446 ze dne 19.4.2013 
a) V OP nadzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky 

dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto 
rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c)   provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení  

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d)   provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 
b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

pare prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná 
se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení 
výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 
informováni. 

c) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a 
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat příslušným ČSN. 

d) Po dokončení musí být stavba z pohledu ochrany před provizorními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 
34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 
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e) Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno: 

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

2) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
3) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, 
4) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 
f) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o 

existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti 
ze dne 3.10.2012. 

g) Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována 
s příslušnou Regionální správou (dále jen RS). která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v 
OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

h) Veškeré práce mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů 
předem. 

Povodí Moravy s. p., Brno 
Vyjádření zn.: PM012878/2013-203/Fi ze dne 12.4.2013 
Vyjádření správce povodí: 
a) Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území. 
b) Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
c) Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod 

při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese 
investor, resp. vlastník stavby. 

Vyjádření správce vodního toku Blata: 
1.    V DSP bude doplněno následující: 

a)  Hydrotechnický výpočet dokladující převýšení 0,93 m nad aktuální hladinou Q100 -viz 
souhrnná technická zpráva, str. 10. kap. 3. 

b) Návrh úpravy koryta VVT Blata v souvislosti s rozšířením mostu SO 201. 
c) Detailní PD prodloužení dešťové kanalizace a výustní objekty V1 a V2. 
d) Popis způsobu provádění stavby mostu  SO 201 v návaznosti na havarijní a povodňový 

plán (viz. níže uvedený bod 2.) 
2.   Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 

254/2001 Sb.). V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění. Schválené plány budou 
v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí 
Moravy, s. p. 

3. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným 
orgánem ochrany přírody. Způsob dotčení břehového porostu podél toku ve správě Povodí 
Moravy, s. p., tj. kácení a případná náhradní výsadba, bude odsouhlasen ekologem závodu 
Horní Morava (Ing. Bilachová) a přímým správcem vodního toku. 

4.     DSP zpracovaná dle výše uvedených požadavků bude předložena k vyjádření. 
5. Prováděním stavby i stavbou samotnou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 

v dotčeném území. 
6. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. 

Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů: 
Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu, kterými má právo hospodařit 
Povodí Moravy, s. p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat 
vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do 
kompetence majetkoprávního útvaru Povodí Moravy, s. p., závodu Horní Morava (U Dětského 
domova 263, 772 11 Olomouc, tel.: 585 711 219.  

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih 
Vyjádření zn.: SSOK-JH4423/2013 ze dne 29.3.2013 
a)  Pracemi nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje. 
b) Požadujeme k odsouhlasení další stupeň PD. 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc 
Vyjádření č. 6/13 ze dne 16.5.2013 
Mostní objekt: 
a) Požadujeme dodržení všech již dříve vydaných podmínek našich a ŘSD ČR, odbor přípravy 

staveb Brno. 
b) Požadujeme, aby projektová dokumentace v dalším stupni DSP nám byla předložena 

k vyjádření. 
Silnice: 
a) Jako budoucí správce převezmeme do své správy objekty v souladu s platným organizačním 

řádem GŘ v době kolaudace stavby. 
b) práce na opravě mostu si vyžádají dopravní omezení na rychlostní silnici R46, které je nutné 

předem projednat s naši organizaci. Povolení k dopravnímu omezení na silnici R46 vydá 
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací. 

c) souhlasíme s umístěním inženýrských sítí realizovaných v rámci stavby do silničního pozemku 
silnice R46. Povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro umístění inženýrských šití do silničního 
pozemku vydá Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací. 

d) Požadujeme předložit další stupeň PD. 

Obec Bystročice 
Vyjádření ze dne 20.3.2013 
Požadujeme svoji účast na technických dnech stavby, kde bude projednáno dotčení vodárenského 
zařízení, technické řešení přeložky a následné přejímky výtlačného potrubí kanalizace před zakrytím. 
Dále požadujeme svoji účast na kontrole pokládky a montáže přeložky výtlaku kanalizace, při 
tlakových zkouškách a kontrole uložení potrubí před zásypem. 

Obec Olšany u Prostějova 
Vyjádření zn.: 38/13-Vš ze dne 2.4.2013 
Přes most vede po levé straně směrem do Olšan chodník, který na mostě přechází na pravou stranu a 
pokračuje dál do Hablova. Chodník požadujeme zachovat včetně osvětleného přechodu pro chodce. 

8. O stavební povolení na výše uvedenou stavbu je nutné požádat Ministerstvo dopravy, odbor 
pozemních komunikací. 

9. Stavební povolení na předmětnou stavbu Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací může 
dle § 15 stavebního zákona vydat pouze se souhlasem stavebního úřadu, který vydal pravomocné 
územní rozhodnutí. 

10. Platnost územního rozhodnutí se stanovuje na dobu 5 let od nabytí právním moci tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha. 

 

Odůvodnění: 

Dne 18.10.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 14.11.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9.1.2014, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

K žádosti byla předložena tato vyjádření a stanoviska: 
• Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne 30.5.2013 pod SpZn.: OD 26/2013 
• Souhlas Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 3.3.2013 pod SpZn.: OŽP 

1310/2013 
• Souhlas Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí pod SpZn.: OŽP 2338/2013 ze dne 

19.9.2013 
• Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí zn.: OŽP 1309/2013 ze 

dne 3.6.2012 
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• Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí zn.: OŽP/945/2013 ze 

dne 19.4.2013 
• Vyjádření Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu zn.: 12/2013-910-IPK/31 ze 

dne 19.4.2013 
• Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního 

odboru Prostějov č. j.: HSOL-1623-2/2013 ze dne 19.3.2013 
• Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje Spzn.: 

KÚOK/25827/2013/OSL-LD/148 ze dne 3.4.2013 
• Vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn.: PM012878/2013-203/Fi ze dne 12.4.2013 
• Vyjádření Obce Bystročice ze dne 20.3.2013 
• Vyjádření Obce Olšany u Prostějova zn.: 38/13-Vš ze dne 2.4.2013 
• Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb zn.: 001056/11300/2013 ze dne 

18.4.2013 
• Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc č. 6/13 ze dne 16.5.2013 
• Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne 7.5.2013 
• Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o. zn.: 5000761074 ze dne 21.3.2013 
• Vyjádření společnosti INSTA CZ, s. r. o. zn.: 725 475 100 ze dne 18.3.2013 
• Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne 19.4.2013 pod zn.: J14026-Z061312446 
• Vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 2.4.2013 
• Vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. pod zn.: PRO/B/134-3019/13/Vych 

ze dne 18.3.2013 
• Vyjádření DI Policie ČR ze dne 22.3.2013 pod zn.: KRPM-32608/ČJ-2013-141206 
• Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih ze dne 29.3.2013 pod zn.:       

SSOK-JH4423/2013 

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti 
s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Ministerstvem dopravy, 
Magistrátem města Prostějova, odborem životního prostředí a Krajským úřadem Olomouckého kraje). 
Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, zahrnul je do podmínek 
rozhodnutí a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným 
veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní 
předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany 
účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či 
obvyklou.  

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům. V ustanovení   
§ 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje jen ve vzájemné součinnosti 
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si byl při 
posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí 
nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí 
totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze 
závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož 
sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr 
žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má 
k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat 
předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany 
některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého 
posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.  

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Stavba je dle územních plánů obce Hablov, Olšany u Prostějova a Žerůvky navržena na plochách 
rychlostní komunikace a silnice. Navrhovaná stavba se nachází mimo zastavěné území obcí. Podle § 18 
stavebního zákona v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat mj. stavby a 
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zařízení pro veřejnou dopravní infrastrukturu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na 
využívání území. Na základě uvedených skutečností došel stavební úřad k závěru, že výše uvedenou 
stavbu na předmětných pozemcích lze povolit. 

Platnost územního rozhodnutí byla stanovena na dobu 5 let od nabytí právní moci od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na základě žádosti žadatele. Důvody této žádosti byly uvedeny zdlouhavá příprava 
stavby způsobená mimo jiné majetkoprávním vypořádáním, platností nového občanského zákoníku a 
závislostí na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu. Stavební úřad posoudil výše uvedené 
skutečnosti a vyhověl této žádosti v plném rozsahu v bodě č. 9 tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního 
řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 
sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní 
předpis. 

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou dle § 85 
odst. 1 stavebního zákona:  

Žadatel, Obec Olšany u Prostějova, Obec Bystročice. 

Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:  

Ludmila Coufalová, Ludmila Dokoupilová, Jiří Svozil, Tomáš Glabazňa, Josef Sekanina, Hana Kliková, 
Jaroslav Krátký, Stanislav Smékal, Karel Urban, JUDr. Pavel Štěpánek, Jiří Škrabálek, Povodí Moravy, s. 
p., František Kořalka, Marcela Vysloužilová, SYNTHOS Kralupy a. s., BNP Paribas Fortis SA/NV, 
pobočka Česká republika, Obec Olšany u Prostějova, Obec Bystročice, Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace, středisko údržby Jih a vlastníci sousedních pozemků parc. č. 361/3, 361/7, 
361/13, 362/4, 363/2, 364/1, 364/2, 370/3, 370/4, 375/4, 382/16, 387, 388/3, 848 v katastrálním území 
Olšany u Prostějova a parc. č. 52/16 v katastrálním území Žerůvky. 

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v 
tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních 
pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, 
polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku 
stavby se jich nedotkne. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. 
O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Košťál 
vedoucí stavebního úřadu  

 Magistrátu města Prostějova 
 

  
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 9.12.2013 převodem z účtu. 
 
 
Obdrží: 
Žadatel a účastník řízení: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Účastník řízení, jemuž se doručuje do vlastních rukou: 
Ludmila Coufalová, Slatinky č.p. 68, 783 42  Slatinice 
Ludmila Dokoupilová, Olšany u Prostějova č.p. 351, 798 14  Olšany u Prostějova 
Jiří Svozil, Olšany u Prostějova č.p. 51, 798 14  Olšany u Prostějova 
Tomáš Glabazňa, Chvalnov č.p. 2, Chvalnov-Lísky, 768 05  Koryčany 
Josef Sekanina, Hablov č.p. 58, 798 14  Olšany u Prostějova 
Hana Kliková, Rooseveltova č.p. 734/117a, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 
Jaroslav Krátký, Moravská č.p. 3962/1, 796 01  Prostějov 1 
Stanislav Smékal, Slatinky č.p. 91, 783 42  Slatinice 
Karel Urban, Hablov č.p. 19, 798 14  Olšany u Prostějova 
JUDr. Pavel Štěpánek, Olšany u Prostějova č.p. 100, 798 14  Olšany u Prostějova 
Jiří Škrabálek, Olšany u Prostějova č.p. 171, 798 14  Olšany u Prostějova 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
František Kořalka, Brandlova č.p. 3371/85, 695 01  Hodonín 1 
Marcela Vysloužilová, U Parku č.p. 68, 783 49  Lutín 
SYNTHOS Kralupy a.s., IDDS: dipgiuh 
BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika, IDDS: 8mrdcwn 
Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 
Obec Bystročice, IDDS: 7c9bntr 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 

Účastník řízení, jemuž se doručuje veřejnou vyhláškou: 
parc. č. 361/3, 361/7, 361/13, 362/4, 363/2, 364/1, 364/2, 370/3, 370/4, 375/4, 382/16, 387, 388/3, 848 
v katastrálním území Olšany u Prostějova a parc. č. 52/16 v katastrálním území Žerůvky. 
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Dotčený správní orgán:  
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí 

Ostatní:  
Obecní úřad Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 - vývěska 
Obecní úřad Bystročice, IDDS: 7c9bntr - vývěska 
Magistrát města Prostějova - vývěska 
R/SÚ 
A/A 
 

Pro Obecní úřad Olšany u Prostějova, Obecní úřad Bystročice a Magistrát města Prostějova: 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky 
zašlete vyhotovení tohoto rozhodnutí zpět na stavební úřad. 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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