
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad v Kroměříži, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona       

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 

komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona                     

o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal 

podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.1.2011 podalo Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupené společností Viapont s.r.o., 

Vodní 13, 602 00 Brno, IČ 46995447 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

„Dálnice D1 Brno- Kroměříž- Lipník nad Bečvou“

stavba 0135 Kroměříž východ- Říkovice
stavební objekty:     

C 190.3.18 Oprava silnice III/36740 Kvasice- Bělov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1463/7, 1463/38, 1509/83, 1509/77, 1509/75, 1509/76, 1967                 

v katastrálním území Kvasice a na pozemcích p.č. 558/2, 558/3 v katastrálním území Bělov.    

Popis stavby:

Stavební objekt řeší opravu stávající komunikace, využívané pro přepravu ornice sejmuté z plochy trvalého 

záboru dálnice D1. 

Oprava se týká úseků silnice III/36740 Kvasice- Bělov:

-úsek  od křižovatky se silnicí II/367 Kroměříž- Kvasice po prodejnu COOP, v délce 200m (vč. křižovatky           

s II/367 Kroměříž- Tlumačov), kde bude provedeno odfrézování vozovky v tl. 30-50mm, dorovnání propadlých 

okrajů vozovky, oprava lokálních poruch a silničního dvojřádku, výšková úprava uličních vpustí a poklopů 

kanal. šachet, pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 50mm

Oprávněná 

úřední osoba Pavlína Pešáková                         

e-mail pavlina.pesakova@mesto-kromeriz.cz                       

odbor Dopravy, oddělení dopravy a silničního 

hospodářství ( 573 321 385, 720 388 451)

datum 30. března 2011

spis. značka MeUKM/003674/2011/04

č. jednací MeUKM/022465/2011
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- úsek od křižovatky s ulicí Zahradní po konec zástavby obce Kvasice, v délce 208m, kde bude provedena 

oprava stejně jako ve výše uvedeném úseku

-  úsek od konce zástavby obce Kvasice ve směru na Bělov po křižovatku silnice III/36740 se silnicí III/36745    

v obci Bělov, v délce 2447m, kde bude odfrézována stávající obrusná vrstva v tl. 30-50mm, opraveny lokální 

poruchy a  položen asfaltobeton tl. 50mm, dosypány krajnice a pročištěny příkopy. 

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval

ing. Miroslav Meluzín, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1001175; případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- před zahájením stavebních prací

- před pokládkou obrusné vrstvy

- před ukončením stav. prací

- závěrečná kontrolní prohlídka

4. Stavba bude dokončena do 10/2011.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením 

prací. 

6. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu              

a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Zajistí řádné 

uspořádání staveniště, provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

7. Stavebník a stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. 

8. Stavba bude vytyčena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

9. Při provádění stavebních prací dojde k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, dle § 25 odst. 6 písm. 
c) zákona 13/1997 Sb. Stavebník požádá o vydání rozhodnutí Městský úřad Kroměříž, odbor dopravy 
min. 30 dnů před zahájením stavebních prací.

10. Při stavbě budou splněny požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí: 

 Městský úřad Kroměříž, koordinované závazné stanovisko č.j. 43/11

Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu ve věci "Oprava silnice III/36740 Kvasice- Bělov", doložené projektovou 

dokumentací z pracovanou firmou Ing. Miroslav Meluzín ,vydává na základě žádosti podané adresátem dne 

24.01.2011 ve smyslu ust. § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 

Koordinované závazné stanovisko č. 0043/11

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě: 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění §6 odstavce 1 písmena e) 

Odbor rozvoje města není ve věci stavebního řízení dotčeným orgánem. 

                                                                                                     Ing. arch. Pavel Máselník oprávněná úřední osoba 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů, § 

50 odst. 1 písm. a)- dále jen "zákon o ovzduší": 

K předložené žádosti o koordinované stanovisko ke stavbě "Oprava silnice III/36740 Kvasice- Bělov" 

sdělujeme, že nejsme dotčení. 

Informace v souladu s ust. § 136 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění: 

K vydání stanoviska dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění platných předpisů je příslušná obec -

tzn. Obecní úřad Kvasice a Obecní úřad Bělov. 

                                                                                                              Danuše Nedvědová oprávněná úřední osoba 
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zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 48 

odst. 2, písm. c) - dále jen "zákon o lesích" 

Zájmy hájené zákonem č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů nejsou dotčeny. 

                                                                                                                       Ing. Jiří Vašík oprávněná úřední osoba 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 

odst. 4 a 5 - dále jen „zákona o odpadech“

S dokumentací souhlasíme. 

Odpady budou řádně tříděny dle jednotlivých druhů během provádění stavebních prací a předány oprávněným 

osobám. 

                                                                                                                Ing. Josef Pospíšil oprávněná úřední osoba 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 1         

v souvislosti s § 18 odst. 1 - dále jen „zákon o vodách“

Souhlasím s předloženou projektovou dokumentací bez připomínek. 

                                                                                                                      Jana Urbanová oprávněná úřední osoba 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Zájmy ZPF nejsou dotčeny. 

                                                                                                            Mgr. Jana Coufalová oprávněná úřední osoba 

zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, - § 77, odst. 3 - dále jen „zákon 

o ochraně přírody a krajiny“: 

V případě nutnosti kácení dřevin je třeba v souladu s § 8 zák. č. 114/1992 Sb., povolení příslušného orgánu 

ochrany přírody. Během provádění prací nesmí dojít k poškození zbylé zeleně a bude dodržována norma ČSN 

DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

                                                                                                Mgr. Magdaléna Šimčíková oprávněná úřední osoba 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dle § 40, odst.4 písm. a) 

souhlasí. Speciálním stavebním úřadem příslušným k vydání stavebního povolení je Městský úřad Kroměříž, 

odbor dopravy. 

                                                                                                                 Pavlína Pešáková oprávněná úřední osoba 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů §29 odstavec 2 písmena b) 

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny. 

Odbor školství, kultury a státní památkové pece, není příslušný k vydání závazného stanoviska dle zákona 

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, neboť pozemky stavby p.č.1463/38, 1463/7, 1509/75, 

1509/76, 1509/77, 1509/83, 1967 v k.ú. Kvasice nejsou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP ČR a nenachází 

se v památkové rezervaci, památkové zóně ani ochranném pásmu (nemovité kulturní památky, nemovité národní 

kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny). 

                                                                                                                     Mgr. Jiří Pánek oprávněná úřední osoba 

Závěr 

Na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů se 

záměrem stavby „Oprava silnice III/36740 Kvasice -Bělov" dle posuzované projektové dokumentace Městský 

úřad Kroměříž souhlasí. 

Toto koordinované závazné stanovisko nenahrazuje opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu podle zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

                                                                                              Ing. Josef Menčl tajemník Městského úřadu Kroměříž 

 Policie ČR, dopravní inspektorát, č.j. KRPZ-39107/ČJ-2010-150806

Na základě Vaší žádosti, týkající se vyjádření k návrhu technického řešení opravy silnice č. III/36740 v úseku 

Kvasice-Bělov, navržené v rámci dokončení výstavby dálnice D1 v úseku stavby 0135 Kroměříž východ-

Říkovice (stavební objekt SO C190.3.18) pro potřeby příslušného stavebního povolení, Dopravní inspektorát 

PČR Kroměříž jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, v souladu s ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 
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znění a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, s předmětnou věcí souhlasí při 

dodržení následujících podmínek. 

Výše uvedená stavba bude provedena v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, viz. přílohy tohoto 

vyjádření. V místech napojeni stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem v úseku průtahu obcí Kvasice bude   

v případě výměny silniční obruby tato obruba sklopena vždy v délce alespoň 4 m s oboustrannými sešikmenými 

náběhy k obrubě zvýšené v délce alespoň 1 m pro zajištění bezpečného odbočení vozidel z komunikace do 

prostoru sjezdů a jejich výjezdu na komunikaci. Osazení nového trvalého svislého ani vodorovného dopravního 

značení v rámci opravy dotčené komunikace není v předložené dokumentaci navrženo. 

Co se týče užití přechodného dopravního značení po dobu provádění stavebních prací toto je předmětem 

samostatného vyjádření, zpracovaného dne 18.8.2010, vedeného pod stejným č. j. 

 Jihomoravská plynárenská, a. s., zn. 813/11/115 

V uvedené lokalitě máme ve své správě plynovody a přípojky, stavbou dojde k narušení ochranného pásma 

našeho zařízení (viz zákon 458/2000Sb.). 

Jihomoravská plynárenská, a.s. souhlasí s umístěním i s realizací výše uvedené stavby v rozsahu předložené 

projektové dokumentace a souhlasí s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve zněni pozdějších předpisů. 

Toto stanovisko vyjadřuje souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy, jak pro umístění, tak pro povolení stavby 

souhlasíme se zjednodušeným územním řízením. 

Zemní práce budou probíhat v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Souhlas je podmíněn splněním níže 

uvedených podmínek. 

Před zahájením zemních prací si nechat vytyčit plynovod pracovníky JMP, a.s. Kontakt na vytyčení 602131960 

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizací výše uvedené stavby tyto další 

podmínky: 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení: 

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení 

podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. 

úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. zákona 

č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 

nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčeni 

plynárenského zařízení. Vytyčeni provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na 

www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před 

požadovaným vytyčením. Při žádostí uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 

stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. 

Vytýčeni plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 

zařízeni. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 

4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 

rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

6) při prováděni stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 

opatření, aby nedošlo k poškozeni plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 

elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti 

jeho poškození, 
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8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 

výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 

dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 

plynárenského zařízeni. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-

ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 

kontrolou. Pří žádostí uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 

kontroly se vztahuje í na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy 

výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 

průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 

bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

plynárenského zařízení. 

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízeni vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 

odběrném plynovém zařízeni udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 

14) případné zřizováni staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 

zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její 

zpracovatel. 

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to 

okolnosti výstavby vyžadovaly. 

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádřeni v průběhu stavby nebo při konečném 

řízeni stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě 

nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců 

ode dne jeho vydání. 

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55 

Pro další korespondenci nebo jednáni uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska. 

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy JMP Net, s.r.o.

 E.ON Česká republika, s.r.o., zn. H18502- Z051104095

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: 

Podzemní vedení NN 

Podzemní vedení VN 

Nadzemní vedení NN 

Nadzemní vedení VN 

Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování 

ECZR ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. 

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste 

povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke 
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škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude 

zajištěno: 

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 

prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o 

místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně 

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

2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním                 

a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005     

a PNE 33 3302. 

3. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 

přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se 

konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:                                                   

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob                                                                                                                    

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

4. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:                                                           

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky                                                                                      

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce                                                                                         

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m                                                                           

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 

nad 6t.   

5. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím 

zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní 

opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1. 

6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního 

vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového 

stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

7. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu 

bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond 

podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p.Vávra, tel. 577 163 378, 

vladimir2.vavra@eon.cz . 

8. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou 

stanoveno jinak.      

9. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 

mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů

pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po 

jeho odkrytí. 

11. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

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

vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

12. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 

vedení. 

13. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na 

telefonní číslo 800225577. 

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení: VN+NN RS - p.Vávra, 577 163 378 

Pozor! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 14.02.2012. 

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace. 
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Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme informativně zakreslili : 

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

- zeleně plně podzemní vedení NN

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN

- červeně plně nadzemní vedení VN

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto 

vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme 

po ukončení stavby s její kolaudací.

 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 17143/11

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření 

vydává společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica 02) o síti elektronických komunikací 

následující Vyjádření: 

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica 02, jejíž existence a poloha je 

zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica 02. Žadatel je srozuměn s 

tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu 

jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je 

žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 pověřeného ochranou 

sítě - Miroslav Novák (tel.: 577 071 331, 606 724 182, e-mail: novak.m@02.com) nebo Josef Hanskut (tel.: 602 

348 953, e-mail: josef.hanskut@02.com) (dále jen POS). 

Žadatel je oprávněn kontaktovat POS v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k 

poloze SEK a její dokumentaci pracoviště Telefónica 02 na lince 800 255 255. 

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02 

I. Obecná ustanovení 

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

nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě 

elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 

součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení 

nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv 

činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat 

mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami 

ochrany SEK společnosti Telefónica 02“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré 

náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou , porušením jeho povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

I. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí 

věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení 

bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

zajistit vyznačení trasy PYSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK 

prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 
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3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět 

zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn 

s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným 

uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PYSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PYSEK. Odkryté PYSEK 

je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v 

přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v 

přerušených pracích. 

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 

nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo 

k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem 

(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně 

obdržel souhlas POS. 

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat 

clo kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02. 

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PYSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PYSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PYSEK. Při

přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NYSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen respektovat výšku NYSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 

jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 

komunikací, parkovišť, vjezdů aj .). 

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 

vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 

vzdálenost menší než lm od NVSEK. 

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech 

případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu 

stavby se SEK. 

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

ochranné a pomocné prvky SEK. 

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv 

manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými 

spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, je výslovně srozuměn s tím, l.e technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného 

do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však 

do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 

povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro 

oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400500. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by 

mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné 

odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 
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2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitrních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, 

realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 

povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, 

plánek), ze které bude zcela patrni! míra dotčení SEK. 

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 

trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 

přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých 

vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, 

než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu 

opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí 

větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce 

či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 

Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení 

staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové 

stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek 

ochrany těchto. radiových tras. Ochranné pásma radiových tras v šíři 50m je zakreslena do situačního. výkresu. Je 

tvořena dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m

kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je 

stavebník, nebo. jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povalení správního orgánu k 

činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat 

POS. 

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 

stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a ta i za použití otevřeného. 

plamene a podobných technologií. 

V. Přeložení SEK 

I. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního

vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického. řešení. 

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného. odkladu poté, kdy zjistí potřebu 

přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení 

SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o 

provedení vynucené překládky SEK". 

VI. Křížení a souběh se SEK 

I. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srazu měn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 

sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 

hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak I m. V opačném případě je stavebník, 

nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK 

ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto.byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je 
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povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen 

utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

3. Stavebník, nebo. jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, 

parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK 

chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a 

zamezit vnikání nečistot. 

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 

tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 

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

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 

kabelovodem, povinen zejména: 

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 

kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelo vodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo 

kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, 

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či 

stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, 

ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 

v úrovni či pod úrovní kabelo vodu nebo kabelové komory, 

- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5m od 

kabelovodu. 

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření 

stanovený žadatelem. 

Vyjádření pozbývá platnosti: 

- uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření 

- změnou rozsahu zájmového území 

- změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti 

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření 

použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

Bude-li žadatel na společnosti Telefónica 02 požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely 

bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož 

účely bylo toto Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat POS.

 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., zn. 261/2011

Předmětem stavby je oprava silnic dotčených stavbou dálnice D1 .Jedná se o opravu lokálních poruch                 

a pokládku nové obrusné vrstvy. 

V místech plánovaných oprav komunikaci v obci Trávník, Kvasice, Břest, Drahlov a Zlámanka se nachází 

vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě VaK Kroměříž a.s., v obci Střížovice, Skaštice, Bělov se nachází 

vodovodní síť ve správě VaK Kroměříž. a.s., vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům v 

zastavěném území. Majitelem kanalizačních sítí v obcích Střížovice, Skaštice a Bělov jsou jednotlivé Obce. 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení našeho zařízení a přizvat zástupce VaK Kroměříž., 

a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších 

povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby. Při opravě silnice požadujeme 

osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nové upraveného terénu. Po dokončení 

stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž. a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších 

povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních. 
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Platnost tohoto stanoviska je 12měsiců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty 

vyznačené v předložené dokumentaci.

Odůvodnění:

Dne 18.1.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem 

bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 21.2.2011 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení                   

a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. V řízení dle § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad 

upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska                        

a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 21.3.2011. V uvedené době nebyly podány žádné námitky   

a důkazy.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení          

a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 

rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 

na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání 

jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště                    

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

        JUDr. František Dočekal Ph.D.

 vedoucí odboru dopravy

             Městského úřadu Kroměříž
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Poplatek:

Správní poplatek podle  položky 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 

16.3.2011.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Obecního 

úřadu Kvasice a Obecního úřadu Bělov. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

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

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na §144 

odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

Viapont s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno

Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, 761 23 Zlín

Vlastníci sousedních nemovitostí  a staveb:

Doručení veřejnou vyhláškou ( jedná se řízení s velkým počtem účastníků, kterým se doručuje rozhodnutí 

v souladu s § 144 způsobem uvedeným v § 25 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů ).

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28  Kroměříž

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu úřadu          

se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
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