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Oprávnená úrední osoba pro vyrízení: Pavel Navrátil, tel. 582 329 764
Oprávnená úrední osoba pro podepisování: Ing. Jan Koštál

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková cást:

Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákonac. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen
"stavební zákon"), v územním rízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístení stavby nebo zarízení (dále jen "rozhodnutí o umístení stavby"), kterou dne
17.12.2012podali

Bedrich Hynek, sídloSvobody 3568/69, 796 01 Prostejov, nar. 26.9.1984,
Jirí Král, Zikova 604/6,77900 Olomouc, nar. 14.8.1961,
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc, nar.17.9.1962,
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 790 01 Jeseník, nar. 19.2.1987,
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 798 57 Laškov, nar. 12.12.1983,
Ing. Radek Cernohouz, Jilemnického 62/33, 779 00 Olomouc, nar. 28.7.1982,
Jana Nováková, Solanec pod Solánem 62,75662 Hutisko-Solanec, nar. 1.12.1984,
Mgr. Ondrej Zušcich, 463, 798 12 Kralice na Hané, Trávníky, nar. 10.1.1982,
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava, nar. 30.12.1972,
Ing. Alena p.ryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava, nar. 1.12.1984,
Lucie Hradilová, Schweitzerova 749/97, 779 00 Olomouc, nar. 24.2.1988

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

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

rozhodnutí o umístení stavby

"Inženýrské síte a komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domu Olšany u Prostejova"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. c. 693/1-orná puda, 693/2-orná puda, 693/3-orná puda, 693/4-orná
puda, 693/5-orná puda, 693/6-orná puda, 693/7-orná puda, 693/8-orná puda, 694/7-orná puda, 694/8-orná
puda, 731/16-ost. pl. v katastrálním území Olšany u Prostejova.

Stavba obsahuje:

Komunikace

Prístup k navrhovaným domum je rešen prostrednictvím nove navržené komunikace navazující na nove
budovanou komunikaci situovanou na pozemcích parc. c. 694/5, 694/6, 694/7, 694/8 katastrální území
Olšany u Prostejova. Navrhovaný komunikacní systém je tvoren komunikacemi Š. 5 s plynulým
rozšírením na 5,50 m a 3,00 m. Komunikace je rešenajako obousmerná, šírky 5,50 m - páterní vetev VI.
Obousmernéjsou i navazující vetve V2 a V3 šírky 3,00 m, které jsou slepé.



STL plynovodní rad:

Napojení nove budovaného STL plynovodního radu bude na stávající STL plynovod 0,3 MPa dimenze
LPE 63 a LPE 50 SDR 11 PE 100.

Vodovodní rad:

Rodinné domy budou zásobovány z nove navrženého prodloužení vodovodního radu PVC DN 100, které
bude napojeno na prodloužený vodovodní rad z PVC DN 100 vedoucího v nove budované komunikaci.

Splašková kanalizace :

Odkanalizování lokality výstavby RD bude provedeno napojením nove vybudovanou splaškovou
kanalizaci PVC 250 na obecní jednotnou kanalizaci, pricemž deštová voda z komunikace bude nejprve
svedena do zeleného pásu (vsakovacího pruhu), kde bude zasakována. Prípadný prebytek deštové vody
bude zasakován ve vsakovací jáme - viz výkresová dokumentace. Detailní rešení odvodu deštových vod
z komunikace a prilehlých zpevnených ploch bude rešeno v dalším stupni projektové dokumentace v
rámci stavebního objektu nove budované komunikace.

Verejné osvetlení
Pro osvetlení nového areálu 7 RD bude použito 7 ks nových parkových osvetlovacích stožáru
propojených zemním kabelem CYKY. Místo napojení na stávají kabelový rozvod VO bude u posledního
stávajícího sloupu VO u pozemku parc. c. 694/5. Osvetlovací stožáry budou parkové, ocelové,
pozinkované, bezpaticové, vcetne výbojkových svítidel s halogenidovou výbojkou 70 W. Vždy dva
sousední stožáry VO budou spolecne uzemneny propojeným zemnící páskem FeZn 30x4.

Rozvody NN
Kabelový rozvod NN v lokalite nových 7 RD bude proveden jako pokracování stávajícího zokruhovaného
zapojení zemním kabelem 1 x NA VY 4x150 mm2• Z kabelové skríne SS 200 situované v okraji
stavebních pozemku parc. c. 694/6 a 694/5 (provedena v rámci samostatné stavby) bude provedeno
rozšírení síte NN a to zemním kabelem 1 x NA VY 4x150 mm2 do zájmové lokality RD. Kabel bude
zakoncen v kabelové skríni SR 442, která bude umístena v okraji stavebního pozemku parc. c. 693/8.
Trasa kabelu bude dále situována podél navržené komunikace. Rodinné domy na pozemcích parc. c.
693/1, 693/2, 693/4, 6923/5, 693/7 a 693/8 budou napojeny z uvedeného kabelu samostatnými
prípojkami, které budou provedeny pomocí T spojek. Prípojky budou zakonceny s kabelových skríních
SS I00 v okrajích jednotlivých stavebních parcel. Kabely budou uloženy v koordinaci s ostatními
inženýrskými sítemi v chodníku, ve výkopu v hloubce 70 cm se zakrytím cihlami a cervenou folií.

II. Stanoví podmínky pro umístení stavby:

1. Stavba bude umístena v souladu s projektovou dokumentací priloženou k žádosti o vydání územního
rozhodnutí, která obsahuje výkres soucasného stavu území v merítku 1:500 se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístením stavby, s vyznacením vazeb a vlivu na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. O stavební povolení cásti stavby "Komunikace" je nutné požádat odbor dopravy Magistrátu mesta
Prostejova a cásti stavby "Vodovodní rad" a "Splašková kanalizace" je nutné požádat odbor
životního prostredí Magistrátu mesta Prostejova.

3. Musí být splneny podmínky dotcených orgánu státní správy:
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Souhlas k odnetí zemedelské pudy SpZn.: OŽP 2370/2012 ze dne 15.10.2012
a) Pred zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýcení hranic dotceného pozemku v terénu tak,

aby nedocházelo k neoprávnenému záboru zemedelské pudy.
b) Žadatel zajistí na vlastní náklad a pred zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze

zastavené plochy odnímané ze zemedelského pudního fondu. Skrývka zeminy bude provedena
do hloubky 40 cm v celkovém množství 434 m3•

c) Odvoz zeminy ajejí rozprostrení bude provedeno na vlastní náklad žadatele za úcelem terénních
úprav podél chodníku a zemedelského využití pozemku parcela císlo 693/1, 693/2, 693/3, 693/4,
693/5, 693/7 v katastrálním území Olšany u Prostejova. O cinnostech souvisejících se skrývkou
omice, jejím premístením, rozprostrením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol
v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.

d) V souladu s ust. § 9 odst. 6 písmo d) a § 7 zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši
budou predepsány odvody za odnetí a to orientacne. Za trvale odnímanou zemedelskou pudu



nebude predepsán orgánem ochrany ZPF odvod penežní cástky v souladu s § 11 odst. 3 písmo c)
zákona.

e) Tento souhlas je v souladu s ustanovení § 10 zákona závaznou soucástí rozhodnutí, která hudou
ve veci vydána podle zvláštních predpisu. Žadatel je povinen plnit podmínky v souhlase
stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabudou právní moci popr. ve lhutách v nich urcených.
Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností vydaných rozhodnutí dle zvláštních predpisu.

Závazné stanovisko zn.: OŽP/2429/2012 ze dne 19.10.2012

a) Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby
nedocházelo k úkapum a únikum ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a
povrchových vod.

b) Jakékoliv dotcení stávající verejné dopravní a technické infrastruktury je treba projednat se
správci jednotlivých zarízení.

c) Prebytecná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
d) V dalším stupni projektové dokumentace (PD) bude jednoznacne rešen zpusob likvidace všech

deštových vod ze zájmového území a to v souladu s platnou legislativou:
- vyhláška C. 501/2006 Sb., cást tretí, hlava I, § 20, odst. (5), písmeno c), § 21, odst. (3),
- vodní zákon v platném znení z kvetna 2010 - zák. c. 254/2001 Sb., Hlava II, Díl 1, § 5, odst.

(3) s odkazem na zákon C. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební
zákon) ve znení pozdejších predpisu.

e) Preferujeme vsak, akumulaci za úcelem dalšího využití, resp. retenci s rízeným vypouštením.
f) Stavební odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou.

Vyjádrení SpZn.: OŽP 2140/2012 ze dne 7.9.2012
Odpady, které vzniknou behem stavby, budou predány pouze osobám oprávneným kjejich prevzetí
do zarízení k tomuto úcelu zkolaudovaným a o tomto predání budou predloženy doklady pri
záverecném rízení.

Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Vyjádrení ze dne 6.9.2012
Do doby vydání stavebního povolení je nutné vyžádat rozhodnutí ke komunikacnímu napojení na
místní komunikaci v Olšanech u Prostejova a v dostatecném casovém predstihu pred zapocetím
zemních výkopových prací dotýkajících se stávajících komunikací je nutné vyžádat povolení kjejich
zahájení.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Závazné stanovisko c.j.: KHSOCI12765/2012/PVIHOK ze dne 1.10.2012
a) Ke kolaudacnímu souhlasu je nutno orgánu ochrany verejného zdraví doložit, že použité

výrobky pricházející do prímého styku s vodou nežádoucím zpusobem neovlivní jakost pitné
vody, tím bude doloženo plneni ustanovení § 5 zákona C. 258/2000 Sb., v platném znení a
vyhlášky c. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky pricházející do styku s vodou
a na úpravu vody. v platném znení.

b) Ke kolaudacnímu souhlasu je nutno orgánu ochrany verejného zdraví doložit. laboratorní rozbor
vzorku vody z nové cásti vodovodu v rozsahu rozboru kráceného, tím bude respektováno
ustanovení § 4 odst. 2 písmo a) vyhlášky c. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znení.

4. Musí být splneny podmínky správcu inženýrských sítí:
Spolecnosti E. ON Ceská republika S. r. O.

Vyjádrení zn.: R11679-Z051235294 ze dne 6.11.2012
Pri provádení zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit predmetné distribucní a sdelovací
zarízení, jste povinni dle zákona c. 309/2006 Sb. a narízení vlády C. 591/2006 Sb. ucinit veškerá
opatrení, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zarízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajišteno:
a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech

pare provádecí dokumentace.
b) Vyrešení zpusobu provedení prípadných križovatek a soubehu uvažované stavby s distribucním a

sdelovacím zarízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat CSN 33 2000-5-52, CSN 73
6005 a PNE 33 3302.



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 Jaroslav - 582 413 824.

d) Uhrazení veškerých nákladu na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.

e) Provádení zemních prací v OP kabelu výhradne klasickým rucním náradím bez použití
jakýchkoli mechanismu s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zarízení stanoveno
jinak.

t) 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.

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) Neporušení stability podperných bodu nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemnovacího vedení.

i) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribucního a sdelovacího zarízení v provozovaní
ECZR na telefonní císlo 800225577.

Pri vytycení trasy zarízení i ke kontrole pred záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR predložte
toto vyjádrení.

Vyjádrení zn.: I3515-Z061305285 ze dne 20.2.2013
a) V OP elektrické stanice, 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.

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 E.ON Servisní,
s. r. o., pracovište Prostejov p. Roman Precechtel- tel.: 582413 806. Upozornujeme, že vytycení
zarízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s. r. o. a objednává se smlouvou o
dílo.

d) Preložky nadzemního vedení VN a podzemního vedení NN, viz. SO 05, budou realizovány na
základe podané žádosti o preložku energetického zarízení a uzavrení smlouvy o preložce dle
zákona C. 458/2000 Sb.

e) Provádení zemních prací v OP kabelu výhradne klasickým rucním náradím bez použití jakýchkoli
mechanismu s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zarízení stanoveno jinak.

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

g) Vyrešení zpusobu provedení prípadných križovatek a soubehu uvažované stavby s distribucním a
sdelovacím zarízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat príslušným CSN, zvlášte pak
CSN 736005.



h) 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.

i) Po dokoncení musí 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 330000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61936-1.

j) Po dokoncení stavby pripomínáme, že je dále zakázáno:
1) zrizovat bez souhlasu vlastníka techto zarízení stavby ci umistovat konstrukce ajiná podobná

zarízení, jakož i uskladnovat horlavé a výbušné látky
2) provádet bez souhlasu jeho 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 61.

k) 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 17.12.2012.

1) Veškerá stavební cinnost v OP podzemního vedení 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.

m)Veškeré výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádet za beznapetového
stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméne 25 kalendárních dnu predem.

Spolecnosti INSTA CZ, s. r. o.
Vyjádrení ze dne 7.9.2012
a) Provozovatel vodovodu pro verejnou potrebu v obci požaduje úcast na kontrolních dnech stavby,

na kterých bude rešeno dotcení námi provozovaného zarízení a realizace prodlouženého
vodovodu (p. Jaroslav Dracka. tel.: 724711 116).

b) Napojení na stávající vodovod provede za úplatu provozovatel vodovodu (p. Jaroslav Dracka,
tel.: 725 475 100). Realizaci vlastního prodloužení vodovodu (mimo zemní práce) provede
provozovatel vodovodu nebojím odsouhlasená odborná firma. Veškeré výkopové práce v
ochranném pásmu vodovodu - ve vzdálenosti 1 m na každou stranu od vytýcení - budou
provádeny rucne a se zvýšenou opatrností.

c) V míste lomových bodu budou zhotoveny operné bloky k zajištení polohy vodovodního radu
proti ujetí a rozpojení.

d) V prípatle, že provozovatel vodovodu nebude realizovat prodlouženi vodovodního radu,
vyhrazuje si zhotovitel právo- na kontrolu a prejímku potrubí pred zásypem, dále na úcast na
tlakových zkouškách . proplachu a desinfekci vodovodního potrubí. Zhotovitel požaduje, aby
definitivní krytí vodovodu ci prípojek zustalo min. 120 cm.

e) Provozovatel vodovodu požaduje, aby do doby dokoncení díla byla uzavrena smlouva obce se
soukromým investorem na prejímku té cásti dokonceného vodovodu, na který bude plánovaný
vodovod napojen.

±) Na realizaci prodloužení vodovodu musí být použit pouze materiál, který splnuje legislativní
podmínku použití pro úpravu a distribuci pitné vody aje odsouhlasen provozovatelem.

g) Provozovatel požaduje predání prodloužení vodovodního radu do provozování a spolecne s
kompletní predávanou dokumentací bude predáno geodetické zamerení skutecného provedení
prodloužení vodovodu a vodovodních prípojek.

h) Vodovodní prípojky je možné realizovat až na základe úspešné kolaudace vodovodního radu.
Pred zahájením odberu pitné vody je nutno uzavrít smlouvu na dodávku pitné vody s
provozovatelem.

Spolecnosti Jihomoravská.plynárenská, a. s.
Vyjádrení zn.: 5000694571 ze dne 5.10.2012
Ke stavebnímu povolení bude vydáno samostatné vyjádrení. Soucástí predložené projektové
dokumentace pro stavební povolení musí být:
- Smlouva o budoucí smlouve kupní na PZo
- Smlouvy o budoucích smlouvách o zrízení vecného bremene (mezi vlastníkem stavbou dotceného
pozemku jako budoucím povinným a SMP Net s. r. O. jako budoucím oprávneným).
- Seznam parcel dotcených výstavbou PZo



Predložená PD pro stavební povolení musí obsahovat všechna vyjádrení ostatních správcu
inženýrských sítí. Smlouvu o budouCÍ smlouve kupní na plynárenské zarízení reší
Radim Buryšek
technik plánování a rozvoje DS
RWE GasNet, s. r. o.
HornopolnÍ 3314/38
702 00 Ostrava
T.: + 420 595 142927
M +420739535841

E-mail: radim.burysek@rwe.cz
Na základe oboustranne podepsané Smlouvy o budouCÍ smlouve kupní/nájemní nutno rešit Smlouvy
o budoucích smlouvách o zrízení vecného bremene. Kontakt na pracovníka rešící SoBSVB je
uveden v Budoucí smlouve kupní/ nájemní aje
Ing. Bolek Ivo
RWE GasNet, s. r. o.
Technik správy nemovitého majetku
Hornopolní 3314/38
702 00 Ostrava

Tel.: (externí) + 420595 142930
Mob.: +420724956106

Email: ivo.bolek@rwe.cz
Pozor, s Ing. Bolkem lze jednat až na základe oboustranne podepsané budouCÍ smlouvy
kupní/nájemní.

Vyjádrení zn.: 5000694571 ze dne 5.10.2012
Technické podmínky dotyku s plynárenským zarízením zapracujte do PD stavby. PD musí rešit
vzájemnou polohu nove projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické
zpráve) ve smyslu zákona C. 458/200 Sb., ve znení pozdejších predpisu. Požádejte si o digitální
formu polohy plynárenských zarízení v zájmovém prostoru - RWE Distribucní služby, s. r. o., odbor
dokumentace sítí (e-mail: gis@rwe-smp.cz). Pri stavbe v ochranném pásmu STL plynárenského
zarízeníje nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005 a dalších souvisejících predpisu.
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

dodrženÍ' 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 související s uvedenou stavbou.

e) Pracovníci provádející stavební cinnosti budou prokazatelne seznámeni s polohou plynárenského
zarízení, rozsahem ochranného pásma a temito podmínkami.

±) 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 prerušení stavební cinnosti rádne
zabezpeceno proti jeho poškození.



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
70201, TPG 702 04.

1) Neprodlene po skoncení stavební cinnosti budou rádne osazeny všechny po klopy 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 uvedenojinak).
p) Pri použití nákladních vozidel, stavebních stroju a mechanismu zabezpecit prípadný prejezd pres

plynárenské zarízení uložením panelu v míste prejezdu plynárenského zarízení.

Obec Olšany u Prostejova
Vyjádrení ze dne 15.2.2013
a) Požadujeme prizvání k prevzetí inženýrských sítí.
b) Požadujeme, aby zástupce obce byl prizván k zasakovací zkoušce.
c) Požadujeme, aby zástupce obce byl prizván ke zkoušce únosnosti pláne pod komunikacÍ.
d) Investor oznámí vlastníkovi pozemku v dostatecném casovém predstihu, nejméne však 5 pracovních

dnu predem, zahájení stavebních prací.
e) V rámci realizace DCOV a napojení na obecní splaškovou kanalizaci se investor bude pohybovat

pouze v prostoru vymezeném pro stavbu.
±) Po skoncení stavby doloží investor zamerení skutecného provedení stavby. Investor po kolaudaci

predmetného díla bezúplatne prevede inženýrské síte - kanalizaci, vodovod a verejné osvetlení do
vlastnictví obce Olšany u Prostejova a zrídí bezúplatne vecné bremeno, kterým se investor zaváže
umožnit obci Olšany u Prostejova vstup na dotcené pozemky za úcelem provozování, oprava údržby.
Zpracovaná PD musí zohlednovat schválený územní plán obce - tzn. musí umožnovat prodloužení
inženýrských sítí pro další zástavbu.

Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bedrich Hynek, sídl. Svobody 3568/69, 796 01 Prostejov, nar. 26.9.1984,
Jirí Král, Zikova 604/6, 77900 Olomouc, nar. 14.8.1961,
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc, nar. 17.9.1962,
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 79001 Jeseník, nar. 19.2.1987,
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 798 57 Laškov, nar. 12.12.1983,
Ing. Radek Cernohouz, Jilemnického 62/33, 77900 Olomouc, nar. 28.7.1982,
Jana Nováková, Solanec pod Solánem 62, 756 62 Hutisko-Solanec, nar. 1.12.1984,
Mgr. Ondrej Zušcich, 463, 798 12 Kralice na Hané, Trávníky, nar. 10.1.1982,
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava, nar. 30.12.1972,
Ing. Alena Pryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava, nar. 1.12.1984,
Lucie Hradilová, Schweitzerova 749/97, 779 00 Olomouc, nar. 24.2.1988.



Oduvodnení:

Dne 17.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístení stavby.

Stavební úrad oznámil dne 11.1.2013 zahájení územního rízení známým úcastníkum rízení a dotceným
orgánum. K projednání žádosti soucasne narídil verejné ústní jednání spojené s ohledáním na míste na
den 15.2.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístení stavby je v souladu se schválenou územne plánovací dokumentací. Dle platného územního
plánu obce Olšany u Prostejova se stavba nachází v plochách území venkovského bydlení. Navrhovaná
stavba se nachází v zastavitelném území obce. Umístení stavby vyhovuje obecným požadavkum na
využívání území. Na základe uvedených skutecností došel stavební úrad k záveru, že výše uvedenou
stavbu na techto pozemcích lze povolit.

Stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených závazných stanovisek dotcených orgánu
vyžadovaných zvláštními predpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Úcastníci rízení byli urceni dle ustanovení §§ 85 stavebního zákona. Stavební úrad dospel k záveru, že
úcastníkem územního rízení je

Lucie Hradilová,
Ing. Alena Pi"yszczová,
Roman Pryszcz,
Mgr. Ondrej Zušcich,
Jana Nováková,
Ing. Radek Cernohouz,
Kristýna Korcová, DiS.,
Lukáš Papšík,
Jana Králová,
Jirí Král,
Bedrich Hynek,
Mgr. David Štefek,
Martina Krácmarová,
Obec Olšany u Prpstejova,
RWE Distribucní služby, s. r. o.,
E.ON Ceská republika, s. r. o.,
INSTA CZ, s. r. o.

Nejsou jimi vlastníci dalších okolních pozemku a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená
a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

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.
Odvolání jen proti oduvodnení rozhodnutí je neprípustné.

Stavební úrad po právní moci rozhodnutí predá overenou dokumentaci žadateli, prípadne obecnímu
úradu, jehož územního obvodu se umístení stavby týká, není-li sám stavebnúu úradem, poprípade též
speciálnímu stavebnímu úradu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístení
stavby platí po dobu trvání st;lVby ci zarízení, nedošlo-li z povahy veci k jejich konzumaci.

Ing. Ja oštáí
vedoucí sta ebního úradu

Magistrátu mesta Prostejova

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona C. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kc byl zaplacen dne 15.2.2013 pod císlem 994/016802.

ObdržÍ:

Lucie Hradilová, .schweitzerova 749/97, 77900 Olomouc
Ing. Alena Pryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava
Mgr. Ondrej Zušcich, Trávníky 463, 798 12 Kralice na Hané
Jana Nováková, Solanec pod Solánem 62, 756 62 Hutisko-Solanec
Ing. Radek Cernohouz, Jilemnického 62/33, 77900 Olomouc
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 798 57 Laškov
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 790 01 Jeseník
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc
Jirí Král, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc
Bedrich Hynek, sídl. Svobody 3568/69, 796 01 Prostejov
které zastupuje
Ing. Jan Andrés, Ftignerova c.p. 350/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Obec Olšany u Prostejova, IDDS: kipbve6 + výveska

Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Hasicský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostejov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracovište Prostejov, IDDS: 7zyai4b

Magistrát mesta Prostejova - výveska
RlSÚ
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: 1.~.é...c!:tP.~1J Sejmuto dne: .

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


