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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková cást:
Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákona C. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném
územním a stavebním rízením prezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a žádost o stavební povolení, kterou dne 29.10.2012
podala spolecnost
E.ON Distribuce,

a. s., F.A.Gerstnera

2151/6, 370 49 Ceské Budejovice, IC 28085400

(dále jen "stavebník"), a na základe tohoto prezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky c. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave
územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení
r o z hod

n u t í o umí

s te n í s t a v b y

a 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:
"Olšany u Prostejova,

DS NN, 4 RD, Štefek"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. c. 694/5-omá puda, 694/6-omá puda, 694/7-omá puda, 694/8-omá
puda, 731116-ost. pl. v katastrálním území Olšany u Prostejova.
Popis stavby:
Predmetem stavby je rozšírení distribucní síte NN pro 4 rodinné domy. Stávající pilír stojící na pozemku
parc. C. 731/16 na soumezÍ hranic pozemku parc. C. 731119 a 731120 v katastrálním území Olšany u
Prostejova bude vymenen za novou rozpojovacÍ skrín SR 542. StávajícÍ odvody budou prepojeny do nové
SR 542. Odtud bude vyveden nový zemní kabel NA VY 4x95 mm2 a bude veden v zemní kabelové rýze
do nového smyckovacího pilíre SS200 C. 1. Pilír bude stát na hranici pozemku parc. C. 694/7 a 694/8.
Odtud bude dále kabel pokracovat do pilíre SS200 C. 2, který bude umísten v hranici pozemku parc. C.
694/5 a 694/6 v katastrálním území Olšany u Prostejova.

II.

StanoVÍ podmínky

pro umístení stavby:

1.

Stavba bude umístena v souladu s projektovou dokumentací priloženou k žádosti o vydání
stavebního povolení, která obsahuje výkres soucasného stavu území v merítku 1:500 s požadovaným
umístením stavby, s vyznacením vazeb a vlivu na okolí, zejména vzdáleno&í od hranic pozemku.

2.

Stavba bude umístena na pozemcích parc. C. 694/5-omá puda, 694/6-omá puda, 694/7-omá puda,
694/8-omá puda, 731116-ost. pl. v katastrálním území Olšany u Prostejova.
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m.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Václav Hladil,
CKAIT 1300956; prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího povolení stavebního úradu.

2.

Stavebník oznámí stavebnÚllu úradu termín zahájení stavby.

3.

Stavebník oznámí stavebnÚllu úradu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• dokoncení celé stavby pred záverecnou kontrolní prohlídkou.

4.

Musí být splneny podmínky dotceného orgánu státní správy odboru životního prostredí Magistrátu
mesta Prostejova:
Souhlas k návrhu trasy SpZn.: OŽP 1540/2012
ze dne 25.6.2012
a) Trasou bude dotceny pouze parcely náležející do ZFP v k. ú. Olšany u Prostejova KN p. c. 694/5,
694/6,694/7,694/8.
b) Trasa vedení bude vytycena, aby nedocházelo k neoprávneným záborum zemedelské pudy.
c) Potrebný manipulacní pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemku a budou
sjednány podmínky uvolnení pozemku pro stavbu.
d) Pri provádení výkopových prací na zemedelských pozemcích musí být provedena skrývka omice
a její zpetné rozprostrení. Pozemky musí být uvedeny do puvodního stavu. Investor stavby zajistí,
aby pri provádení stavby byly plne respektovány zásady ochrany ZPF, vyplývající z ustanovení §
8 zákona.
e) Pokud by realizace trvala déle než 12 mesícu (vcetne doby potrebné k uvedení pozemku do
puvodního stavu) nebo plocha vstupních šachet podzemního vedení presáhne v jednotlivých
prípadech 30 m2 nebo stanic podzemního vedení plochu 55 m2, je nutno požádat príslušný orgán
ochrany ZPF o dodatecné udelení souhlasu k odnetí pozemku dle § 9 odst. 6 zákona.
t) V prípade dotcení meliomcních zarízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou
funkcnost.
Rozhodnutí zn.: OŽP/1790/2012

5.

ze dne 15.8.2012

Musí být splneny podmínky správcu inženýrských sítí:
Spolecnosti RWE Distribucní služby, s. r. o.
Vyjádrení zn.: 5000641263
ze dne 8.6.2012
a) Za stavební cinnosti se pro úcely tohoto stanoviska považují všechny cinnosti provádené v
ochranném pásmu plynárenského zarízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
b) Stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenského zarízeni je možné realizovat pouze pri
dodrženi podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li 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. 458/2000 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.
c) Pred zahájením stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenských zarízení bude provedeno
vytycení plynárenského zarízení. Vytycení provede príslušné regionální centrum (formulár a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytycení
bude podána minimálne 7 dní pred požadovaným vytycením. Pri žádosti uvede žadatel naši
znacku (císlo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýceni a presného urceni
uložení plynárenského zarízení nesmí být stavební cinnosti zahájeny. Vytýcení plynárenského
zarízení považujeme za zahájení stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenského zarízení. O
provedeném vytycení bude sepsán protokol.
d) Bude dodržena CSN 736005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon C. 458/2000 Sb. ve znení pozdejších
predpisu, prípadne další predpisy souvisej ící s uvedenou stavbou.
e) Pracovníci provádející stavební cinnosti budou prokazatelne seznámeni s polohou plynárenského
zarízení, rozsahem ochranného pásma a temito podmínkami.
f) Pri provádení stavební cinnosti v ochranném pásmu plynárenského zarízení je investor povinen
ucinit taková opatrení, aby nedošlo k poškození plynárenského zarízení nebo ovlivnení jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude težena
pouze rucne bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.
g) Odkryté plynárenské zarízení bude v prubehu nebo pri prerušeni stavební cinnosti rádne
zabezpeceno proti jeho poškození.
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h) V prípade použití bezvýkopových technologii (napr. protlaku) bude pred zahájením stavební
cinnosti provedeno obnažení plynárenského zarízení v míste krížení.
i) Neprodlene oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zarízení (vc. izolace,
signalizacního vodice, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
j) Pred provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zarízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební cinnosti v ochranném pásmu
plynárenského zarízení a kontrola plynárenského zarízení. Kontrolu provede príslušné regionální
centrum (formulár a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55).
Žádost o kontrolu bude podána minimálne 5 dní pred požadovanou kontrolou. Pri žádosti uvede
žadatel naši 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 nesmí být plynovodní zarízení zasypáno. V prípade, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základe výzvy provozovatele
PZ nebo jeho zástupce doložit prukaznou dokumentaci o nepoškození PZ behem výstavby, nebo
provést na své náklady kontrolní sondy v míste styku stavby sPZ.
k) Plynárenské zarízení 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.
1) Neprodlene po skoncení stavební cinnosti budou rádne osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zarízení.
m) 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.
n) Prípadné zrizování stavenište, skladování materiálu, stavebních stroju apod. bude realizováno
mimo ochranne pásmo plynárenského zarízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zarízeni (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
p) Pri použití nákladních vozidel, stavebních stroju a mechanismu zabezpecit prípadný prejezd pres
plynárenské zarízení uložením panelu v míste prejezdu plynárenského zarízenÍ.
Spolecnosti E. ON Ceská republika, s. r. o.
Vyjádrení zn.: R11679-Z051218711
ze dne 11.6.2012
a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou pri realizaci udeleného
souhlasu ptimerene 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.
b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
pare provádecí dokumentace a jeho vyznacení dobre viditelným zpusobem prímo v terénu. Jedná
se zejména o místa krížení ci soubehu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, strasou vedení
výkopu a podobne tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale
informováni.
c) 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 RS Prostejov,
Podebradovo 2, pan Hudecek - 582 413824.
d) Provádení zemních prací v OP kabelu výhradne klasickým rucním náradím bez použití jakýchkoli
mechanismu s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zarízení stanoveno jinak.
e) Vhodné zabezpecení obnaženého kabelu (podložení, vyvešení, ..... ), aby nedošlo kjeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznacení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynu pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpecení našeho zarízení si vyhrazujeme pri
vytýcení nebo po jeho odkrytí.
f) Vyrešení zpusobu provedení prípadných križovatek a soubehu uvažované stavby s distribucním a
sdelovacím zarízením v projektové dokumentaci a musí odpovídal: príslušným CSN.
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g) 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 zarízení odstranovány na náklady investora stavby.
h) Po dokoncení musí být stavba z pohledu ochrany pred provizorními a poruchovými vlivy
distribucní soustavy odpovídat príslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE
34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.
i) Po dokoncení stavby pripomínáme, že je dále zakázáno:
1) zrizovat bez souhlasu vlastníka techto zarízení stavby ci umistovat konstrukce a jiná podobná
zarízení, jakož i uskladnovaí horlavé a výbušné látky
2) provádet bez souh1asujeho vlastníka zemní práce
3) u nadzemního vedení nechávat rust porosty nad výšku 3 m
4) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a prejíždet vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
j)

Uhrazení veškerých nákladu na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
k) Neporušení
stability podperných bodu nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemnovacího vedení.

1) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribucního a sdelovacího zarízení v provozovaní
ECZR na telefonní císlo 800 225 577.
.
Pri vytycení trasy zarízení i ke kontrole pred záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR predložte
toto vyjádrení.
6.

Stavba bude dokoncena do 31.12.2013.

7.

Stavba bude provádena stavebním podnikatelem: Dodavatel stavby bude urcen ve výberovém rízení.
Pred zahájením prací na stavbe bude stavebnímu úradu Magistrátu mesta Prostejova písemne sdelen
název a adresa dodavatele vcetne doložení oprávnení k provádení dodavatelské cinnosti.

Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6,37049

Ceské Budejovice.

Oduvodnení:
Dne 23.10.2012 podal stavebník žádost o územní rozhodnutí o umístení stavby a žádost o stavební
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební rízení, které stavební úrad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního rádu usnesením podle § 140 odst. 4
správního rádu.
Stavební úrad oznámil verejnou vyhláškou dne 29.10.2012 zahájení spojeného predmetného rízení
úcastníkum rízení, dotceným orgánum a verejnosti. K projednání žádosti soucasne narídil ústní jednání na
4.12.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úrad v provedeném spojeném územním a stavebním rízení prezkoumal predloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými
orgány a zjistil, že jejím uskutecnením nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránené stavebním
zákonem, predpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními predpisy.
Umístení stavby je v souladu se schválenou územne plánovací dokumentací. Dle platného územního
plánu obce Olšany u Prostejova se stavba nachází na plochách k bydlení v rodinných domech a
zastavitelném území obce, kde jsou stavby technické infrastruktury prípustné. Umístení stavby vyhovuje
obecným požadavkum na využívání území.
Stavební úrad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních predpisu ve
výroku uvedených.
Úcastníci rízení byli urceni dle ustanovení §§ 85 a 109 stavebního zákona. Stavební úrad dospel k záveru,
že úcastníky spolecného územního a stavebního rízení jsou stavebník, RWE Distribucní služby, s. r. o.,
E.ON Ceská republika, s. r. o., Re~ionální engineering Prostejov, Katerina Koubová, David Hrubý,
Martina Krácmarová, Mgr. David Stefek, Obec Olšany u Prostejova. Nejsou jimi vlastníci dalších
okolních pozemku a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená
stavba nedotkne.
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Stavební úrad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních predpisu ve
výroku uvedených.
Vyporádání s návrhy a námitkami úcas1níku:
Úcastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení pripomínek verejnosti:
Bez pripomínek.
Vyporádání s vyjádreními úcastníku k podkladum rozhodnutí:
Úcastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádrili.
Poucení úcastníku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje
kraje Krajského úradu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním u stavebního úradu
Magistrátu mesta Prostejova.
Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a
aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je
správní orgán na náklady úcastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvoláníjen proti oduvodnení rozhodnutí je neprípustné.
Stavební úrad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
overené projektové dokumentace. Další vyhotovení overené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.
Stavba nesmí b)''Í zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Ing. Ja;Koštál
vedoucí stavebníh
radu
Magistrátu mesta Prostejova
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona C. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo i) ve výši
3000 Kc byl zaplacen dne 4.12.2012 pod císlem 823/008632.
ObdrŽÍ:

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,37001
Ceské Budejovice
kterou zastupuje
MOPRE S. r. o., IDDS: cienki2
RWE Distribucní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Ceská republika, s.r.o., Regionální engineering Prostejov, IDDS: 3534cwz
Katerina Koubová, Heyrovského c.p. 401/17, Povel, 779 00 Olomouc 9
David Hrubý, Olšany u Prostejova c.p. 102, 798 14 Olšany u Prostejova
Martina Krácmarová, Javorícská c.p. 1145/7, 78401 Litovel
Mgr. David Štefek, Hlavní trída c.p. 164/38, Mesto, 736 01 Havírov 1
Obec Olšany u Prostejova, rnDS: kipbve6 + výveska

C.j. PVMU
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Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Magistrát mesta Prostejova - výveska
R/SÚ

A/A
Pro Obec Olšany u Prostejova a Magistrát mesta Prostejova:
Toto rozhodnutí musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úredních deskách. Po sejmutí z úrední desky
zašlete 1 vyhotovení tohoto rozhodnutí zpet na stavební úrad.
Vyvešeno dne:

r/!../

~:/!1!

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzlýe vyvešení a sejmutí rozhodnutí.

.

