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Pavlícek Jaroslav
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Magistrát mesta Prostejova, odbor dopravy, jako príslušný speciální stavební úrad podle
§ 15 zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu v aktuálním znení
(dále jen "stavební zákon") a § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 zákona C. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v aktuálním znení (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním
rízení posoudil žádost, kterou dne 20.4.2012 podala

Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace IC:70960399
Lipenská 120
772 11 Olomouc

v zastoupení

Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace
Stredisko údržby Jih
Kostelecká 55

796 56 Prostejov

a

Obec Olšany u Prostejova IC:00288560
Stredisko údržby Jih
Kostelecká 55

796 56 Prostejov

(dále jen "stavebník", "stavebníci"), a na základe tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky C. 526/2006 Sb., kterou se
provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona ve vecech stavebního rádu

stavební povolení
na stavbu:

"Stavební úpravy križovatky silnic 111/44925, 11I4492837752 a MK v Olšanechu
Prostejova"
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(dále jen "stavba") na pozemcích parcelní císlo 839/2, 884, 76/2, 328/2, 837/1, 844/2, 845/2
v k.ú. Olšany u Prostejova.

Základní údaje o stavbe:
Stavebník:
Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9,
IC:70960399, zastoupená Správou silnic Olomouckého kraje, príspevkovou organizací,
strediskem údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostejov a Obec Olšany u Prostejova
IC:00288560

Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Zdenek Janícek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava, CKAIT-1200632.

Zhotovitel: dle výberového rízení

Predpokládané dokoncení stavby: 10/2012

Popis stavby:
Predmetem stavby jsou stavební úpravy križovatky silnic 111/44925,111/44928a MK

v Olšanech u Prostejova, jedná se o stavbu trvalou.

Cílem navržených úprav je umožnit po hlavní silnici 111/44928bezkolizní jízdu návesové
soupravy s protijedoucím osobním automobilem, pripojení vedlejší komunikace za použití
normových pripojovacích polomeru, pripojit MK tak, aby mohla být pri použití jako objízdná
trasa využita pro provoz autobusu. Dále je úprava navržena tak, aby se zlepšila bezpecnost
silnicního provozu jednoznacným vymezením, kdy se vozidlo pohybuje ve svém jízdním
pruhu nebo využívá pro svou jízdu protismerný jízdní pruh. U stávajících chodníku jsou
navržena místa pro precházení s normovou šírkou vozovky v místech pro precházení 6,5 m.
Niveleta stávajících chodníku je upravena s ohledem na zmeny výškového vedení
komunikace.

Smerové rešení silnice 11I/44928
Oba oblouky jsou navrženy s vnitrním polomerem R=15,0 m s prechodnicemi vytvorenými
parabolou 3stupne. Navržené šírky vozovky jsou omezeny okolní zástavbou a neodpovídají
CSN 736102 Projektování križovatek na pozemních komunikacích- rozšírení v obloucích s
malým polomerem. Zakreslením vlecných krivek, výkres 82.J situace stavby-vlecné krivky, je
prokázáno, že i pri navržených polomerech a šírkách a s využitím vodícího proužku je
soucasná jízda návesové soupravy s protijedoucím osobním automobilem možná bez
omezení. Proti smerné jízdní pruhy jsou oddeleny delící carou plnou a prerušovanou viz.
výkres 82 Situace stavby tak, aby protijedoucím návesovým soupravám umožnila zastavení
ve vlastním jízdním pruhu s dostatecným výhledem do protismeru pred rozhodnutím ridice
využít pro jízdu cást proti smerného pruhu. V každém profilu komunikace je minimálne
umožnen prujezd jedné z protijedoucích návesových souprav ve vlastním jízdním pruhu.

Smerové rešení silnice 111/44925
Smerove je vedlejší komunikace upravena tak, aby se pripojovala kolmo na hlavní silnici a
bylo umožneno pripojení oblouky polomeru R=12 m, s prechodnicemi vytvorenými parabolou
3 stupne, v souladu s CSN 736102 Projektování križovatek na pozemních komunikacích.

Smerové rešení MK
Smerové vedení MK je vyhovující a dokumentace je nereší. Pripojovací polomery se pouze
odsouvají s ohledem na rozšírení silnice 111/44928a jejich polomery, levý R=6,0 m, pravý
R=4,0 m, jsou ponechány v nezmenené hodnote. Pri navrženém rozšírení silnice 111/44928a
pripojovacích polomerech je možno MK využívat jako prípadnou objízdnou trasu pro
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autobusovou i nákladní dopravu viz. výkres 82.1 Situace stavby-vlecné krivky.

V celém rozsahu stavby bude vozovka ohranicena novými obrubníky BO 15/25 s prevýšením
+ 150 mm, v místech pro precházení a sjezdech s prevýšením +20 mm. V místech
bezprostredního soubehu s chodníkem bude zmena prevýšení provedena na 2 m obrubníku,
v ostatních místech na 1 m obrubníku.

Výškové rešení stavby
Sladením požadavku plynoucích z navržené úpravy vozovkových vrstev, pripojení okolních
nemovitostí a rádného odvodnení vozovky byly navrženy podélné profily silnice 111/44928a
111/44925. S ohledem na pripojení okolních nemovitostí není možné realizovat normový
vrcholový zakružovací polomer pri pripojení vedlejší komunikace na hlavní (400 m) a je
navržen v hodnote 100 m.

Chodníky
Úprava nivelety komunikací si vyžádá úpravu nivelety a predlažbu stávajících chodníku v
rozsahu zámková dlažba tl=60 mm barvy betonu 196,3 m2, hmatová cervená dlažba tl=60
mm 159,7 m.

Konstrukce zpevnených ploch

Nová skladba rekonstruované vozovky v cásti stávající vozovky:

ACO 16 S (F) 50 mm CSN EN 13 108-1; CSN 736121 a TKP kap. 7
Spojovací postrik PS - A 0,1-0,2 kg/m2 CSN 736129
ACO 16 S (F) 50 mm CSN EN 13108-1; CSN 736121 a TKP kap. 7
Spojovací postrik PS - A 0,0 kg/m2 CSN 736129
RS 0/32 H 150 mm Dle TP 208
Rozfrézovat v tI. 250 mm
Celkem 250 mm

Nová skladba rekonstruované vozovky v cásti stávající vozovky:

ACO 16 S (F) 50 mm CSN EN 13 108-1; CSN 736121 a TKP kap. 7
Spojovací postrik PS - A 0,1-0,2 kg/m2 CSN 736129
ACO 16 S (F) 50 mm CSN EN 13 108-1; CSN 736121 a TKP kap. 7
Spojovací postrik PS - A 0,0 kg/m2 CSN 736129
RS 0/32 H 150 mm Dle TP 208

Šterk cást. vyp. cem. maltou ŠCM 200 mm CSN 736127-1
ŠD 0/63 250 mm CSN 73 6126-1

Geotextilie 300 g/m2

Celkem 700 mm

Skladba zpevnení sjezdu s ACO úpravou:

ACO 16 S (F) 70 mm
ŠD 0/32 200 mm
Celkem 270 mm

CSN EN 13108-1; CSN 736121 a TKP kap. 7
CSN 73 6126-1

Skladba zpevnení sjezdu a podélného stání ze zámkové dlažby:
NDL; I; dlažba z vibrolis. bet. 80 mm CSN 736131-1
Ložná drt 4-8 40 mm CSN EN 13242+A1

Šterk cást. vyp. cem. maltou ŠCM 200 mm CSN 736127-1
Celkem 320 mm
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Nové odvodnení vozovky
Komunikace je odvodnena podélným a pncnym sklonem k vodícím - odvodnovacím
proužkum z betonové prídlažby bílé barvy BP 25/8. Odvodnovací proužek má v každém
profilu min. podélný sklon 0,5%. Tímto sklonem je voda svedena do silnicních vpustí s
plastovou mríží 0,5*0,5m, opatrenou odkalovacím košem a pachovou uzáverou pro
požadovanou trídu zatížení D400. Prumerná hloubka vpustí je 1 ,8m a do sdružené
kanalizace budou pripojeny PVC rourami DN=150mm.

Pred zapocetím stavby bude v rozsahu stavby vybudovaná nová sdružená kanalizace dle
dokumentace "Dokoncení kanalizace Olšany u Prostejova stoka A, AL, AL-I, V02, AX"
zpracovatel Ing. Švec z OS/2011. Pri zpracování dokumentace "Stavební úpravy križovatky
silnic 111/44925,111/44928a MK v Olšanech u Prostejova" byla upresnena poloha kontrolních
šachet sdružené kanalizace osazených ve vozovce a je treba je podle tohoto upresnení pri
realizaci kanalizace osadit.

Vpusti jsou osazeny na silnici 111/44928ve stanicení: oboustranne ve stan, 0,00000;
oboustranne ve stan. 0,02730; vpravo 0,05750; vlevo 0,09000; vpravo 0,11630; vlevo
0,12000; vpravo 0,14500. Na silnici 111/44925vlevo ve stan.0,02000, vpravo ve stan.0,04100;
na MK v míste zacátku úpravy vpravo. Dále jsou odvodneny sjezdy odvodnovacími žlaby s
mríží s požadovanou kapacitou 51/sa trídou zatížení C250 a to ze silnice 111/44928vlevo ve
stan. 0,06450 dl=3,Om, vpravo ve stan. 0,08200 dl=4,Om; ze silnice 111/44925vpravo stan.
0,01200 dl=4,Om.

Chodníky v bezprostredním soubehu s vozovkou jsou odvodneny prícným sklonem 2,0% do
vozovky, ostatní chodníky prícným sklonem do zatravneného terénu.

Svíslé DZ

Stávající svislé dopravní znacení bude doplneno dopravním zrcadlem dle požadavku DI
Prostejov vpravo silnice 111/44928stan. 0,10000. TDI investora prizve pred osazením
dopravního zrcadla zástupce DI Policie k upresnení místa osazení a posouzení nezbytnosti
dopravního zrcadla.

Stávající svislé dopravní znacení bude upraveno v rozsahu 5x nové ocelové pozinkované
sloupky, 2x P2, 3x E2b. Nekteré ze stávajících svislých DZ jsou posunuty viz. výkres 82
Situace stavby. Pred osazením pred osazením dopravního zrcadla zástupce DI Policie k
upresnení místa osazení

Svislé dopravní znacení je navrženo dle CSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní znaceni 
cást 1: Stálé dopravní. a dle TP 65 Zásady pro dopravní znaceni na pozemních
komunikacích a dle TP 169 Zásady pro oznacováni dopravních situací na pozemních
komunikacích.

Vodorovné DZ

Vyznacení okraje jízdního pásu ve smeru hlavní komunikace v místech pripojení vedlejší
komunikace, prerušovaná cára V2b 1,5/1,5/0,25. Delící cára V1a bude provedena plná mimo
místa, kde bude docházet k prejetí návesové soupravy do protismeru a v míste pripojení
vedlejších komunikací v provedení V2b 1,511 ,5/0, 125. Cáry budou provedeny z
termoplastu obdobné trvanlivosti jako Premark. Vodorovné dopravní znacení je navrženo dle
CSN 73 61 10 Projektováni místních komunikaci. 2006/Z 1 a dle TP 133 Zásady pro
vodorovné dopravní znaceni na pozemních komunikacích. 2005. CSN EN 1436 Vodorovné
dopravní znacení - Požadavky na dopravní znaceni. 2008.

Vjezdy do nemovitostí prejezdem pres chodník budou rešeny sníženým obrubníkem na +20
mm, tím vzniknou v míste sjezdu bezbariérové prístupy na chodník.

Bezbariérové rešení splnuje požadavky vyhlášky 398/2009 sb. ze dne 5.listopadu 2009. a
normy CSN 73 61 10 Projektování místních komunikací. 2006 zmeny Z1 z února 2010,
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normy CSN 73 64 25-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, prestupní uzly a
stanovište cást 1: Navrhování zastávek. 2007.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Zdenek
Janícek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, CKAIT
1200632.

2. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode
dne nabytí právní moci tohoto povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

3. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace overené ve stavebním
rízení, která je soucástí tohoto rozhodnutí. Prípadné zmeny nesmí být provedeny bez
predchozího povolení speciálního stavebního úradu, jinak bude proti stavebníkovi
postupováno ve smyslu príslušných zákonu a narízení.

4. Pri provádení stavby nutno dodržovat predpisy týkající se bezpecnosti práce a
technického zarízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5. Stavba bude provádena dodavatelsky. Po ukoncení výberového rízení stavebník ohlásí
stavebnímu úradu do 15 dnu jméno a adresu dodavatele.

6. Pri stavbe budou dodržována ustanovení vyhl.c.137/1998 Sb. upravující požadavky na
provádení staveb a príslušné normy.

7. Na stavbe musí být k dispozici veškerá stavební dokumentace, stavební deník a pod.
Stavebník je povinen na vyzvání státního stavebního dohledu výše uvedenou dokumentaci
predložit a umožnit mu rádný výkon jeho funkce.

8. Stavebník je povinen neprodlene ohlásit speciálnímu stavebnímu úradu závady na
stavbe, které ohrožují její bezpecnost, životy ci zdraví osob nebo mohou zpusobit znacné
škody.

9. Pred zahájením prací je nutno vytycit veškerá podzemní vedení. V prípade jejich
obnažení prizvat pred záhozem príslušné správce ke kontrole.

10. Stavba bude provedena v souladu s vyhl. c.369/2001 Sb., kterou se stanovují obecné
technické požadavky zabezpecující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace.

11. Stavba bude dokoncena nejpozdeji do konce roku 2013.

12. Stavbu lze užívat jen na základe kolaudacního souhlasu. Po dokoncení stavby stavebník
neprodlene požádá speciální stavební úrad o vydání kolaudacního souhlasu, bez kterého
nesmí být stavba trvale používána (§ 115 odst. 1 stavebního zákona).

13. Škody zpusobené pri provádení stavby na majetcích sousedu nebo na ver.
prostranství a majetku, vcetne znecištení komunikací, musí stavebník vždy neprodlene
odstranit vlastním nákladem a vlastními prostredky.

14. Stavebník zajistí vytycení prostorové polohy stavby podle overené projektové
dokumentace osobou k tomu oprávnenou.

15. Vyskytnou-Ii se pri provádení stavby podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být
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další provádení stavby prizpusobeno skutecnému stavu za dozoru príslušných správcu.

16. Stavebnímu úradu bude oznámeno zahájení stavby, zahájení a ukoncení podstatných
cástí stavby, aby bylo možné provést kontrolní prohlídky stavby (napr. príprava pláne,
pokládka konstrukcních vrstev, apod.).

17. Pri realizaci zamýšlených prací bude docházet k zásahum do okolního terénu. Území, na
kterém má být realizace stavby provedena se nalézá v oblasti s archeologickými nálezy,
proto je nutno, aby stavebník již od doby prípravy stavby tento zámer oznámil
Archeologickému ústavu AV CR a umožnil mu nebo oprávnené organizaci provést na
dotceném území záchranný archeologický pruzkum.

18. Budou dodrženy podmínky obsažené v následujících stanoviscích a vyjádreních:

Mestský úrad Prostejov odbor životního prostredí, stanovisko - souhlas ze dne 12.12.2011
c.j. PVMU 145279/2011 40.
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Doba, po kterou se souhlas udeluje:.2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

2. Pri výstavbe a následném provozování nesmí dojít ke znecištení povrchových nebo
podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.

3. Používané mechanizacní prostredky musí být v dobrém technickém stavu a musí být

dodržována preventivní opatrení k zabránení prípadným úkapum ci únikum ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem c.185/2001 Sb.

Povodí Moravy, s.p., vyjádrení zn. PM052905/2011-203/Fa, ze dne 11.11.2011
a) z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený zámer v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti
povodí. Uvedený zámer je tedy možný.
b) z hlediska dalších zájmu chránených zákonem C. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých
zákonu s uvedeným zámerem souhlasíme za podmínek:

1. Dle § 20 vyhlášky C. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území doporucujeme
deštové vody z komunikací odvádet do silnicních príkopu, do vsajku, nebo alespon odvádet
samostatnou deštovou kanalizací, pokud je to možné
2. Pri výstavbe a následném provozování nesmí dojít ke znecištení povrchových nebo
podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Používané mechanizacní prostredky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatrení k zabránení prípadným úkapum ci únikum ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem c.185/2001 Sb.

Jihomoravská plynárenská, a.s., vyjádrení ze dne 5.9.2011 zn. 3563/11/153
Po prostudováni predložené žádosti k existenci sítí Vám sdelujeme, že v zájmovém prostoru
DOJDE K DOTCENI
ochranného pásma plynárenského zarízeni místních sítí
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodu a prípojek je v zastaveném území obce 1 m na obe strany od
pudorysu. Predpokládaná hloubka uloženi plynárenského zarízení cca 0,8 - 1,5 m.
Stávající krytí plynovodu a plynovodních prípojek musí být zachováno.
V prípade nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní prípojky preloženy na náklad
investora. Termín provedení preložky a práce na preložce mohou být provádeny jen po predchozí
dohode s odpovedným pracovníkem RWE Distribucní služby, s.r.o., regionální operativní správy síti.
Vlastnictví preložené cástí plynárenského zarízení je upraveno zákonem C. 45812000 Sb. v platném
znení, § 70. Smluvní vztahy na provedeni preložky plynárenských zarízení budou ošetreny písemnou
smlouvou mezí majitelem plynárenského zarízení a investorem.
Na prípadnou preložku plynárenských zarízení bude vydáno samostatné stanovisko.
Prí skrývkách konstrukcní vrstvy vozovky (niveleta nebude zmenena), dojde k docasnému snížení
kryti cásti plynovodu a plynovodních prípojek. Pri pojíždení težké stavební techniky muže dojít k
poškození plynárenského zarízeni. K zajištení bezpecnosti a spolehlivému provozu navrhujeme
následující opatrení:
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a) Pri skrývce a pred uložením živicných vrstev, po dohode s odpovedným pracovníkem (Kontakt:
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355), provést kontrolu tesnosti. Tuto kontrolu je nutné
provádet í prubežne v prubehu stavby.
b) V místech uložení plynárenského zarízeni vcetne ochranného pásma není povoleno používat težké
stavební stroje pro hutneni. Není povolen prejezd težkých nákladních vozidel a jiné težké stavební
techniky. V prípade nutnosti prejezdu nad plynárenským zarízením vcetne hutnení je zhotovitel stavby
povinen dohodnout dodatecný zpusob ochrany plynárenských zarízeni.
Pri stavbe je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších
souvisejících predpisu.

Jihomoravská plynárenská. a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto
další podmínky:
Plynárenské zarízeni je chráneno ochranným pásmem dle zákona cAS8/2000 Sb. ve znení pozdejších
predpisu.
Pri realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádeni stavební cinnosti v ochranném
pásmu plynárenského zarízeni:
1) za stavební cinnosti se pro úcely tohoto stanoviska považuji všechny cinnosti provádené v
ochranném pásmu plynárenského zarízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenského zarízení je možné realizovat pouze pri
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-II tyto podmínky dodrženy, budou
stavební cinnosti, popr. úpravy terénu provádené v ochranném pásmu plynárenského zarízení
považovány dle § 68 odst.6 zákona c.670/2004 Sb. a zákona c,45812000 Sb. za cinnost bez našeho
predchozího souhlasu. Pri každé zmene projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
Inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této zmene,

3) pred zahájením stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenských zarízeni bude provedeno
vytyceni plynárenského zarízení. Vytyceni provede príslušná provozní oblast (víz kontaktní list).
Žádost o vytyceni bude podána minimálne 7 dni pred požadovaným vytycením. Pri žádosti uvede
žadatel naši znacku (císlo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýceni a presného
urceni uloženi plynárenského zarízeni nesmí být stavební cinnosti zahájeny. Vytýcení plynárenského
zarízeni považujeme za zahájeni stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenského zarízení. O
provedeném vytyceni bude sepsán protokol

4) bude dodržena CSN 736005, CSN 733050, TPG 70204 - tab.8, zákon cA58/2000 Sb. ve zneni
pozdejších predpisu, prípadne další predpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádející staveb ni cinnosti budou prokazatelne seznámeni s polohou plynárenského
zarízení, rozsahem ochranného pásma a temito podmínkami,
6) pri provádeni stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenského zarízení je investor povinen
ucinit taková opatreni, aby nedošlo k poškozeni plynárenského zarízení nebo ovlivneni jeho
bezpecností a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí. zemina bude težena pouze
rucne bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí,
7) odkryté plynárenské zarízení bude v prubehu nebo pri prerušeni stavební cinnosti rádne
zabezpeceno proti jeho poškozeni,
8) v prípade použiti bezvýkopových technologii (napr. protlaku) bude pred zahájením stavební cinnosti
provedeno obnaženi plynárenského zarízení v míste krížení,
9) neprodlene oznámit každé í sebemenší poškozeni plynárenského zarízení (vc. Izolace,
slgnalizacního vodice, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) pred provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zarízení bude provedena
kontrola dodrženi pOdmínek stanovených pro staveb ni cinnosti v ochranném pásmu plynárenského
zarízení a kontrola plynárenského zarízení. Kontrolu provede príslušná provozní oblast (viz kontaktní
list). L:ádost o kontrolu bude podána minimálne 5 dni pred požadovanou kontrolou. Pri žádosti uvede
žadatel naší znacku (císlo jednací uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenská zarízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmi být plynovodní zarízení zasypáno.
11) plynárenské zarízen bude pred zásypem výkopu rádne podsypáno a obsypáno teženým pískem.
zhutneno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04,
12) neprodlene po skoncení stavební cinnosti budou rádne osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zarízení.
13) poklopy uzáveru a ostatních armatur na plynárenském zarízení vc. hlavních uzáveru plynu (HUP)
na odberném plynovém zarízení udržovat stále prístupné a funkcní po celou dobu trvání stavební
cinnosti,
14) prípadné zrizování stavenište, skladováni materiálu, stavebních stroju apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zarízeni (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uloženi plynárenského zarízení (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak),
16) pri použili nákladních vozidel, stavebních stroju a mechanismu zabezpecit prípadný prejezd pres
plynárenské zarízení uložením panelu v míste prejezdu plynárenského zarízení. . .
Za správnost predložené dokumentace a její soulad s platnými technickými predpisy plne zodpovídá
její zpracovatel.
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Odsouhlasení predložené dokumentace nenahrazuje prípadná další stanoviska k jiným cástem
stavby.
Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydáni prípadných dalších podmínek, pokud by
si to okolnosti výstavby vyžadovaly.
JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splneni pOdmínek našeho vyjádreni v prubehu stavby nebo pri
konecném rízení stanoveného v souhlasu príslušného stavebního úradu s provedením stavby nebo
verejnoprávní smlouve nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon c.183/2006 Sb. § 119), ke
kterému žádáme být prizváni.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznacené v predložené dokumentaci a to
12 mesícu ode dne jeho vydání.
V prípade další korespondence nebo jednáni (zmena stavby) uvádejte naši znacku (císlo jedna cí) a
datum tohoto stanoviska.
Stanovisko bylo vydáno na základe plné moci udelené provozovatelem distribucní soustavy JMP Net,
s.r.o.

Telefónika 02 Czech Republic, a.s., vyjádrení zn. 135753/11 ze dne 5.9.2011
dojde ke stretu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spolecnosti Telefonica, jejíž, exislence a poloha je
zakreslena v priloženém výrezu/výrezech z úcelové mapy SEK spolecnosti Telefonica. Zadatel je
srozumen s tím, že nadzemní vedení sít elektronických komunikací (dále jen NVSEK) požívá shodnou
právní ochranu jako podzemní vedení síte elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-Ii ke
stretu stavby s NVSEK. je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zamestnancem spolecnosti
Telefonica povereného ochranou síte': - Vlastimil Lepieš (tel.: 602 445 876, e-mail:
vlastimil.lepies@02.com (dále jen POS).

Zadatel je oprávnen kontaktovat POS v prípade dotazu souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro
dotazy k poloze SEK a její dokumentaci pracovište:' Telefonica na lince 800 255 255.

Podmínky ochrany SEK spolecnosti Telefónica 02
I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen pri provádení jakýchkoliv cinností, zejména
stavebních nebo jiných prací, pri odstranování havárií a projektování staveb, rídit se platnými
právními predpisy, technickými a odbornými normami (vcetne doporucených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a ucinit veškerá opatrení nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení síte elektronických komunikací ve vlastnictví spolecnosti
Telefónica 02 a je výslovne srozumen s tím, že SEK jsou soucástí verejné komunikacní síte, jsou
zajištovány ve verejném zájmu ajsou chráneny právními predpisy. Ochranné pásmo podzemního
komunikacního vedení ciní 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Pri jakékoliv cinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, povinen
respektoval ochranné pásmo PVSHK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
prístupu k SEK. Pri krížení nebo soubehu cinností se SEK je povinen rídil se platnými právními
predpisy, technickými a odbornými normami (vcetne doporucených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy. Pri jakékoliv cinnosti ve vzdálenosti nejméne 1,5 m od
krajního vedení vyznacené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizacních prostredku a
nevhodného náradí.

3. Pro prípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím poverené tretí osoby, založené
"Podmínkami ochrany SEK spolecnosti Telef6niea 02", je stavebník, nebo jím poverená tretí
osoba, odpovedný za veškeré náklady a škody, které spolecnosti Telef6nica 02 vzniknou
porušením jeho povinnosti.

II. Soucinnost stavebníka pri cinnostech v blízkosti SEK
1. Zapocetí cinnosti je stavebník, nebojím poverená tretí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení

dle predchozí vety je povinen ucinit elektronicky, ci telefonicky na telefonní císlo shora uvedené,
pricemž takové oznámení bude obsahovat císlo Vyjádrení, k nemuž se vztahují tyto podmínky.

2. Pred zapocetím zemních prací ci jakékoliv jiné cinnosti je stavebník, nebo jím poverená tretí
osoba, povinen zajistit vyznacení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelne seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly
cinnosti provádet.

3. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tretí osobu, jež bude
provádet zemní práce, aby zjistila nebo overila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK prícnými
sondami, a je srozumen s tím, že možná odchylka uložení stredu trasy PVSEK, stranová i
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hloubková, ciní +/- 30 cm mezi skutecným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.

4. Pri provádení zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím poverená tretí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmene hloubky uložení nebo prostorového usporádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím poverená tretí osoba, povinen zabezpecit proti
provešení. poškození a odcizení.

5. Pri zjištení jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutecností je stavebník,
nebo jím poverená tretí osoba, povinen bez zbytecného odkladu zastavit práce a zjištení rozporu
oznámit POS a v prerušených pracích pokracovat teprve poté, co od p-s prokazatelne obdržel
souhlas k pokracování v prerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zeme do budovy, rozvádece, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím poverená tretí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupli NVSEK je povinen
provádel v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných
právních predpisu, technických a odborných norem (vcetne doporucených), správné praxi v
oboru stavebnictví a technologických postupu.

7. Pri provádení zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebojím
poverená tretí osoba pred zakrytím PVSEK vyzvat p-s ke kontrole. Zához je oprávnen provést
až poté. kdy prokazatelne obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebojím poverená tretí osoba, není oprávnen manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spolecnosti Telefónica 02.

9. Stavebník, nebo jím poverená treli osoba, není oprávnen trasu PVSF.K mimo vozovku prejíždet
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK rádné zabezpecí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen projednat s P-S
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pri preprave vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím poverená treli osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad
zemí.

10. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, není oprávnen na trase PVSEK (vcetne ochranného
pásma) jakkoliv menit niveletu terénu, vysazoval trvalé porosty ani menit rozsah a konstrukci
zpevnených ploch (napr. komunikací, parkovišt, vjezdu aj.).

11. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen manipulacní a skladové plochy zrizoval v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby cinnosti na/v manipulacních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen obrátit se na POS v probehu stavby, a to ve
všech prípadech, kdy by i nad rámec techto "Podmínek ochrany SEK spolecnosti Telefónica 02"
mohlo dojít ke strelu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, není oprávnen užívat, premístovat a odstranovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, není oprávnen bez. predchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s prípadne odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skríní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami ci jakýmkoliv jiným zarízením SEK.
Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je výslovne srozumen s tím, že technologická rezerva
predstavuje nekolik desítek metru kabelu stoceného do kruhu a ochranou optické spojky je skrín o
hrane cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen každé poškození ci krádež SEK ihned,
nejpozdeji však do 24 hodin od okamžiku zjištení takové skutecnosti, oznámil p-s. Stavebník,
nebo jím poverená tretí osoba, je povinen oznámení ucinit na poruchové službe spolecnosti
Telefónica 02, s telefonním císlem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní císlo 241 400
500.

III. Práce v objektech a odstranování objektu
1. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen pred zahájením jakýkoliv prací v objektu,

kterými by mohl ohrozit stávající SEK. prokazatelne kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti
Telefónica 02 bezpecné odpojení SEK a bude-Ii to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník,
nebo jím poverená treli osoba, povinen zabezpecit docasné, prípadne trvalé preložení SEK.

2. Pri provádení cinností v objektu je stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, povinen v souladu s
právními predpisy, technickými a odbornými normami (vcetne doporucených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné pruzkum vnejších i vnitrních
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vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Soucinnost stavebníka pri príprave stavby
1. Pokud by cinnosti stavebníka, nebo jím poverené tretí osoby, k níž je treba povolení správního

orgánu dle zvláštního právního predpisu, mohlo dojít k ohrožení ci omezení SEK, je stavebník,
nebojím poverená tretí osoba, povinen kontaktovat POS a predložit zakreslení SEK do príslušné
dokumentace stavby (projektové, realizacní, koordinacní atp.). V prípade, že pro cinnosti
stavebníka, nebo jím poverené tretí osoby, není treba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního predpisu, je stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, povinen predložit zakreslení trasy
SEK i s príslušnými k6tami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které
bude zcela patrná míra dotcení SEK.

2. Pri projektování stavby, rekonstrukce ci preložky vedení a zarízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaku a tramvají, nejpozdeji však pred zahájením správního rízení ve veci
povolení stavby, rekonstrukce ci preložky vedení a zarízení silových elektrických sílí. elektrických
trakcí vlaku a tramvají, je stavebník, nebojím poverená tretí osoba, povinen kontaktovat POS,
predat dokumentaci stavby a výpocet nebezpecných a rušivých vlivu (vcetne návrhu opatrení) ke
kontrole. Stavebník, ne bojím poverená tretí osoba, není oprávnen do doby, než obdrží od P-S
vyjádrení o správnosti výpoctu nebezpecných a rušivých vlivu, jakož i vyjádrení k návrhu opatrení,
zahájil cinnost. která by mohla zpusobit ohrožení ci poškození SEK. Zpusobem uvedeným v
predchozí vete je stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, povinen postupovat také pri
projektování stavby, rekonstrukce ci preložky produktovodu s katodovou ochranou.

3. Pri projektování stavby, pri rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
spolecnosti Telef6nica 02 a prekracuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vcetne
docasných objektu zarízení stavenište (jeráby, konstrukce, atd.) nejpozdeji však pred zahájením
správního rízení ve veci povolení lakové stavby, je stavebník nebojím poverená tretí osoba,
povinen kontaktovat P-S za úcelem projednání podmínek ochrany techto radiových tras.

4. Pokud se i zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spolecnosti
Telef6nica 02 je stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, pred zahájením správního rízení ve
veci povolení správního orgánu k cinnosti stavebníka, nebo jím poverené tretí' osoby, nejpozdeji
však pred zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zarízení SEK, ci do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím
poverená tretí osoba, povinen realizovat laková opatrení, aby mohla být provádena údržba a
opravy SEK, a to i za použití otevreného plamene a podobných technologií.

V. Preložení SEK
1. V prípade nutnosti preložení SEK nese stavebník, který vyvolal prekládku nadzemního nebo

podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotceného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického rešení.
2. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen bez zbytecného odkladu poté. kdy zjistí
potrebu preložení SEK, nejpozdeji však pred pocátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala
nutnost preložení SEK, kontaktoval POS za úcelem projednání podmínek preložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen uzavrít se spolecností Telef6nica 02
"Smlouvu o provedení vynucené prekládky SEK".

VI. Krížení a soubeh se SEK

1. Stavebník nebojím poverená tretí osoba, je výslovne srozumen s tím. že v prípade, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu ci vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ci vjezdu umístit tak. aby metalické
kabely SEK nebyly umísteny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umísteny v hloubce
menší jak 1 m. V opacném prípade je stavebník, nebo jím poverená osoba, povinen kontaktovat
POS.

2. Stavebník, nebojím poverená tretí osoba, je povinen v místech krížení technické infrastruktury se
SEK ukládat ostatní síte technické infrastruktury tak. aby tyto byly umísteny výhradne pod SEK.
pricemž SEK je povinen uložil do chránicky s presahem minimálne 1 m na každou stranu od bodu
krížení. Chránicku je povinen utesnit a zamezil vnikání necistot.

3. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen v místech krížení PVSEK s pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými predpisy
stanovené hloubce a chránil PVSEK chránickami s presahem minimálne 0,5 m na každou stranu
od hrany krížení. Chránickuje povinen utesnil a zamezil vnikání necistot.

4. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je povinen základy (stavby, operné zdi. podezdívky



Stránka 11 z 15

apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník nebo jím poverená tretí osoba, není oprávnen trasy PVSEK zabetonovat.
6. Stavebník, nebo jím poverená tretí osoba, je pri krížení a soubehu stavby nebo sílí technické

infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
v prípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sílí technické infrastruktury budou umísteny v
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo pri krížení kabelovodu ve vzdálenosti
menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predložil pas a následne s pas
projednat zakreslení v prícných rezech,
do prícného rezu zakreslit také profil kabelové komory v prípade, kdy jsou síte technické
infrastruktury ci stavby umísteny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m.
neumístovat nad trasou kabelovodu v podélném smeru síte technické infrastruktury, predložit
pas vypracovaný odborný statický posudek vcetne návrhu ochrany telesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnenou plochou,
nezakrÝVat vstupy do kabelových komor, a to ani docasne,
projednat, nejpozdeji ve fázi projektové prípravy, s pas jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni ci pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
projednat s pas veškeré prípady, kdy jsou trajektorie pod vrtu a protlaku ve vzdálenosti bližší
než 1,5 m od kabelovodu.

E.ON Ceská republika, s.r.o., vyjádrení - souhlas ze dne 14.11.2011 zn. P9903-Z061135738
ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP (ochranné pásmo) zarízení distribucní

soustavy pri splnení techto podmínek:

1) Bude provedena preložka zemních kabelu do patricné hloubky dle CSN 736005. Preložka bude

provedena podla zákona 458/2000 Sb. v platném znení.

2) V OP nadzemního a podzemního vedení budou pri realizaci udeleného souhlasu primerene

dodrženy podmínky dle § 46 odst 8 zákona C. 458/2000 Sb. v platném znení kde se konstatuje,

že v OP techto rozvodných zarízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádet cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu techto zarízení

nebo ohrozit život, zdraví ci majetek osob

d) provádet cinnosti, které by znemožnovaly nebo podstatne

znesnadnovaly prístup k temto zarízením

3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech

paré provádecí dokumentace a jeho vytycení viditelným zpusobem prímo v terénu. Jedná se

zejména o místa krížení ci soubehu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, výkopu, a podobne

tak, aby pracující ne staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4) Objednání presného vytýcení trasy kabelu v terénu provozovatelem zarízení a to nejméne 14 dnu

pred zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V prípade, že nebude možné

trasu kabelu bezpecne urcit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného poctu

rucne kopaných sond podle pokynu zamestnancu ECZR. Vytýcení kabelu zajistí R.S Prostejov,

p. Hudecek - 582 413 824.

5) Provádení zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradne klasickým rucním náradím bez

použití jakýchkoli mechanismu s nejvyšší opatrností, nebude-Ii provozovatelem zarízení

stanoveno jinak.

6) Vhodné zabezpecení obnaženého kabelu (podložení, vyvešení, ...), aby nedošlo k jeho poškozeni

poruchou nebo nepovolanou osobou .a oznacení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle

pokynu pracovníka ECZR Další pOdmínky pro zabezpeceni našeho zarízení si vyhrazujeme pri

vytýcení nebo po jeho odkrytí.

7) Prizvání zástupce ECZR ke kontrole križovatek a soubehu pred záhozem výkopu. O kontrole bude

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Pri nedodržení této podmínky, budou

poruchy vzniklé na zarízeni odstranovány na náklady investora stavby.

8) Po dokoncení stavby pripomínáme, že v OP zarízení je dále zakázáno:

a) zrizovat bez souhlasu vlastníka techto zarízení stavby ci umistovat
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konstrukce a jiná podobná zarízeni, jakož i uskladnovat horlavé a výbušné látky

b) provádet bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat rust porosty nad výšku 3 ID

4) u podzemního vedeni vysazovat trvalé porosty a prejíždet vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

9) Vyrešení Zpusobu provedeni soubehu a krížení výše zmínené akce s rozvodným zarízením musí

odpovídat príslušným CSN.

10) V projektové dokumentaci a pri stavbe budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádrení o

existenci zarízení distribucní soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti
ze dne 22.1.2010.

11) Veškerá stavební cinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního

vedení VN a NN, bude pred jejím zahájením, konzultována s príslušnou Regionální správou (dále

jen RS), která stanoví bezpecnostní opatrení pro práce v OP príslušného rozvodného zarízení dle

platné CSN EN 50 110-1. Veškerá stavební cinnost v OP nadzemního a podzemního vedení WN

bude pred jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební cinnost v OP

sdelovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.

12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž cásti se za provozu mohou priblížit k vodicum v OP

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

beznapetového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméne 25 kalendárních dnu

predem. Práce mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádet za beznapetového stavu

vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozdeji do 10. dne predchozího mesíce.

Kontakty jednotlivých provozovatelu zarízení:

VN+NN RS RS Prostejov, Podebradovo 2, pan Hudecek Jaroslav, te:.545 143 824

V prípade nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních predpisu,

nesouhlasíme po ukoncení stavby s její kolaudací.

INSTA CZ s.r.o., vyjádrení ze dne 30.10.2011
Naše spolecnost INSTA CZ s.r.o. provozuje v obci Olšany u Prostejova vodovod pro verejnou potrebu.
Sdelujeme Vám, že k zámeru realizace akce nemáme výhrady a souhlasíme s vydáním stavebního
povolení za podmínek níže uvedených:
1. Pred zahájením prací vyzve zhotovitel odpovedného zástupce provozovatele k vytýcení

vodovodního potrubí a vodovodních prípojek v zájmové lokalite (p. Jaroslav Oracka, 724711 116).

2. V prípade poškození zarízení na vodovodním radu bude neprodlene zhotovitel informovat
provozovatele vodovodu. Veškeré náklady související s opravou poruchy ponese zhotovitel stavby.
Veškeré výkopové práce v míste krížení s vodovodem a vodovodní prípojkou ve vzdálenosti 1 m
na každou stranu od vytýcení je potreba provádet rucne a se zvýšenou opatrnosti.

3. Po dobu výstavby budou trvale prístupné ovládací armatury vodovodní síte ( šoupátka, ventily
domovních prípojek, hydranty) z duvodu možného provádení Údržby, oprava manipulace s nimi.

4. V prípade, že pri realizaci stavby bude nutné odstavit vodovodní rad z provozu, je nutné tento
požadavek oznámit 20 dnu predem z duvodu splnení zákonem st1 novcné oznamovací povinnosti.

5. Veškeré litinové po klopy armatur nového vodovodu budou uloženy do nivelety nove upraveného
terénu, zhotovitel provede za úcasti provozovatele vodovodu kontrolu funkcnosti armatur. O
provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. ( p.Jaroslav Oracka , tcl. 724 711
116).

III. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení

V rízení nebyly uplatneny námitky.
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Úcastníci rízení

Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního
rádu): Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace, Lipenská 120, 772 11
Olomouc 9, IC:70960399, zastoupená Správou silnic Olomouckého kraje, príspevkovou
organizací, strediskem údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostejov a Obec Olšany u
Prostejova IC:00288560
Další dotcené osoby (§ 27 odst. 2 správního rádu): verejná vyhláška.

Oduvodnení

Magistrát mesta Prostejova, odbor dopravy, je príslušný speciální stavební úrad k vedení
stavebního rízení podle § 15 zákona C. 183/2006 Sb., stavebního zákona a § 16 odst. 1 a §
40 odst. 4 zákona C. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Stavebník, Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace, Lipenská 120, 772
11 Olomouc 9, IC:70960399, zastoupená Správou silnic Olomouckého kraje, príspevkovou
organizací, strediskem údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostejov a Obec Olšany u
Prostejova IC:00288560, podali dne 20.4.2012 žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu.

Stavební úrad oznámil prípisem ze dne 27.4.2011 zahájení stavebního rízení dotceným
orgánum státní správy a úcastníkum rízení. Vzhledem k poctu úcastníku rízení, bylo zahájení
rízení oznámeno verejnou vyhláškou (§ 144 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád).
Vzhledem k tomu, že mu byly dobre známy pomery stavenište a žádost poskytovala
dostatecný podklad upustil od místního šetrení spojeného s ústním jednáním a stanovil lhutu
pro uplatnení závazných stanovisek a námitek úcastníku rízení, poprípade dukazu do
31.5.2012.

Stavební úrad v provedeném stavebním rízení prezkoumal predloženou žádost o
stavební povolení z hlediska § 110 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení
a dotcenými orgány státní správy a zjistil, že uskutecnením nebo užíváním stavby nejsou
ohroženy zájmy chránené stavebním zákonem, predpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními predpisy ani neprimerene omezena ci ohrožena práva a oprávnené zájmy
úcastníku.

Stanoviska sdelili a rozhodnutí ve veci vydali:

Mestský úrad Prostejov odbor životnfho prostredf, rozhodnuti - souhlas ze dne 12. 12.2011 c.j. PVMU
145279/2011 40.

Povodf Moravy, s.p., vyjádrenf zn. PM05290512011-203/Fa, ze dne 11.11.2011

Jihomoravská plynárenská, a.s., vyjádrenf ze dne 5.9.2011 zn. 3563/11/153

Telef6nika 02 Czech Republic, a.s., vyjádrení zn. 135753/11 ze dne 5.9.2011

E.ON Ceská republika, s.r.o., vyjádrenf - souhlas ze dne 14.11.2011 zn. P9903-Z061135738

INSTA CZ s.r.o., vyjádrení ze dne 30.10.2011

Mestský úrad Prostejov, odbor životního prostredí, vyjádrení c.j. PVMU 121551/2011 40 ze dne
18.10.2011

Dopravnf inspektorát Prostejov, vyjádrení z 14.10.2011, c.j. KRPM-50085/cj-2011-141206
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Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracovište Prostejov,
stanovisko ze dne 28.11.2011, c.j. M2PV2539S12011

Hasicský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostejov, stanovisko ze dne
19.10.2011, zn. HSOL-5526-212011

Mestský úrad Prostejov stavební úrad dal dne 14.10.2011, pod c.j. PVMU 120048/2011
61 sdelení o souladu s platnou UPD.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Zdenek Janícek, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, CKAIT-1200632.

Stavební úrad v prubehu rízení neshledal duvody, které by bránily povolení stavby.
Specielní stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených stanovisek dotcených orgánu
státní správy vyžadovaných zvláštními predpisy, zabezpecil plnení požadavku vlastníku sítí
technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úrad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních predpisu ve výroku uvedených.

Vyporádání s návrhy a námitkami úcastníku:
V rízení nebyly uplatneny návrhy a námitky úcastníku.

Poucení úcastníku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru
dopravy Krajského úradu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, podáním u
zdejšího speciálního stavebního úradu - Magistrátu mesta Prostejova odboru dopravy.

Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti oduvodnení je neprípustné. Dle § 144 odst, 5 zákona C.

500/2004 Sb., Správního rádu, není nutno podávat odvolání s potrebným poctem stejnopisu.

Stavebník je povinen pred zahájením stavby umístit na viditelném míste u vstupu na
stavenište nebo jiném vhodném míste štítek stavba povolena a ponechat jej tam až do
dokoncení stavby, prípadne do vydání kolaudacního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou
oznacit jiným vhodným zpusobem s uvedením údaju ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Vyznacení
nabytí právní moci provede na toto rozhodnutí po jeho predložení stavebníkem odbor
dopravy Magistrátu mesta Prostejova. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§115 odst. 4 stavebního zákona).

Oprávnenými úredními osobami pro vedení tohoto správního rízení jsou:
pro vedení správního rízení vcetne písemného vyhotovení rozhodnutí ve veci
Jaroslav Pavlícek, referent oddelení dopravy a komunikací
pro podpis písemností v rámci vedeného správního rízení Ing. Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu mesta Prostejova v zastoupení Zdenka Barvová
vedoucí oddelení dopravy a komunikací.
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podpis úrední osoby

Ing. Miroslav N a k I á d a I
vedoucí odboru dopravy

Magistrátu mesta Prostejova

Správní poplatek

Podle zákona c.634/2004 Sb. pol. 17, bod1 písm.i) sazebníku byl stanoven správní
poplatek ve výši 3000,- Kc, který byl zaplacen na úcet Magistrátu mesta Prostejova

Toto oznámení musí být vyvešeno nejméne po dobu 15 dnu na úredních deskách:
Magistrátu mesta Prostejova, Obecního úradu Olšany u Prostejova. Dále bude zverejneno
na elektronické úrední desce umožnující dálkový prístup.

V vv d 0- ':fo Ú1~yveseno ne: .

Snato dne: '" '" .

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení

Obdrží:

úcastníci rízení (dodejka)
Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
v zastoupení, Správa silnic Olomouckého kraje, stredisko údržby Jih
Obec Olšany u Prostejova
verejná vyhláška

dotcené správní úrady
Obecní úrad Olšany u Prostejova
Hasicský záchranný sbor Olomouckého kraje územní odbor Prostejov, Wolkerova 6, 796 01 Prostejov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracovište Prostejov, Šafaríkova 49, 797 20
Prostejov
Magistrát mesta Prostejova, stavební úrad
Magistrát mesta Prostejova, odbor životního prostredí, nám. T.G. Masaryka 12, 79742 .Prostejov
Policie Ceské republiky, okresní reditelství, dopravní inspektorát Prostejov, Havlíckova 12, 796 77
Prostejov

ostatní
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