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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jaroslav Pavlíček, tel 582 329 803, telefon: 582 329 803
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miroslav Nakládal, telefon: 582 329 800

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní 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 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.2.2019 podala
Obec Otaslavice, IČO 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
kterou zastupuje Jaromír Vláčil, IČO 41498127, Dobromilice 330, 798 25 Dobromilice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Rekonstrukce komunikace "Trávníky" Otaslavice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1055 (ostatní plocha), parc. č. 1084 (ostatní plocha), parc. č. 1086
(ostatní plocha), parc. č. 1258 (ostatní plocha) v katastrálním území Otaslavice.
Stavba obsahuje:
Stavba řeší rekonstrukci komunikace a novostavbu chodníku, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a
tímto vyvolanou přeložku sdělovacího vedení. Jedná se o stavbu trvalou.
Stavba je členěna na tři stavební objekty, SO 01 Komunikace, chodníky, odstavné a parkovací plochy, SO
02 - Veřejné osvětlení, SO 03 - Přeložky sdělovacích kabelů CETIN.
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, vybudování chodníků, parkovacích ploch a veřejného
osvětlení. Rekonstrukcí projde část komunikace, která propojuje centrální část obce s novým přírodním
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koupalištěm. Podél rekonstruované komunikace je navržen chodník, který umožní oddělení pěší dopravy
od motorové. Současně je řešena i doprava v klidu, je navrženo šest podélných a deset kolmých stání pro
osobní vozidla. Dále je navržena plocha 10 x 19 m pro možnost odstavení dalších osmi větších osobních
nebo dodávkových vozidel. Podél chodníku bude navrženo veřejné osvětlení s osmi sadovými stožáry
výšky 6,0 m s osazeným pouličním LED svítidlem 28W
- Celková plocha komunikace je 1416 m2.
- Celková plocha chodníků je 351,5 m2.
- Celková plocha odstavných a parkovacích ploch je 398 m2.
- Celková délka veřejného osvětlení s osmi sloupy je 275,0 m.
V km 0,123 - 0,1365,02097 - 0,2252 a 0,2436 - 0,2521, bude provedena stranová přeložka sdělovacích
kabelů, kabely budou v celé této trase obnaženy a posunuty v rýze patřičné šířky tak, aby se dostaly za
navrženou trasu silničních obrubníků. V km 0,0062 - 0,0107, bude provedena stranová přeložka
sdělovacích kabelů, kabely budou v celé této trase obnaženy a posunuty v rýze patřičné šířky tak, aby
nevznikl lom trasy kabelů v ploše komunikace. Obnažený kabel bude uložen do půlené chráničky a
zároveň bude připomožena rezervní chránička KOPOFLEX 60 se závlečným lankem a utěsněním konců.
V km 0,13940 bude provedeno přemístění rozvaděče sdělovacích kabelů o cca 0,8 m k oplocení
rodinného domku.

Stanoví podmínky pro provedení záměru:
1. Stavba bude umístěna dle situace, která je součástí projektové dokumentace pro společné povolení
(dále také „projektová dokumentace“ či „DUSP“) a obsahuje výkres současného stavu území v
měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s
vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
která bude po nabytí právní moci rozhodnutí předána žadateli dle § 94p odst. 4 stavebního zákona.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracoval a
ověřil Jaromír Vláčil, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla
(ČKAIT 1201283). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního
stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.
101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č.
361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí a nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště
se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné
české technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami jednotlivých vlastníků nebo správců stávajícího
vedení technické a dopravní infrastruktury. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím
sítím technické infrastruktury, jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby. Podmínky
jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo
vyplývající z přiložených situací:
a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 8.3. 2019 zn. 563584/19
b) GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001861057 ze dne 31.1.2019
c) E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. D8610-16282040 ze dne 15.10.2018
d) Skupinový vodovod Dobrochov, vyjádření ze dne 13.2.2019
e) Povodí Moravy, s.p., vyjádření zn. PM-8251/2019/5203/ŽU ze dne 14.3.2019
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jenž jsou součástí projektové dokumentace a budou při realizaci stavby respektovány.
Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely,
zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, v platném znění, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí
technické infrastruktury a s tímto vytýčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni
pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno
za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví
konkrétní podmínky jejich ochrany. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo
příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění
stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v
provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro
opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vytyčenou trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude
dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý
provoz daného vedení.
V dostatečném časovém předstihu prokazatelně uvědomit vlastníky (správce) sítí technické
infrastruktury o zahájení stavebních prací.
Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či
podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník
před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného
provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení. Zemní práce v
ochranných pásmech budou prováděny ručním způsobem.
V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke
kontrole před záhozem výkopu.
Po dokončení stavebních prací bude provedeno protokolární předání veškerých stavbou dotčených sítí
technické infrastruktury příslušným vlastníkům (správcům) k ověření jejich správné funkce. Tyto
protokoly budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu protokoly budou doloženy k
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Podmínky správců sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených
předmětnou stavbou, které se týkají jiných finančních požadavků, nejsou součástí tohoto rozhodnutí.
Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, uzavřením smluv či dohod
dle příslušných právních předpisů.
Je nutno respektovat podmínky závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství, Magistrátu
města Prostějova, Odboru životního prostředí č.j. PVMU 128970/2018 40 ze dne 8.10.2018:
- odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí
stavby,
doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Za
tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v
souladu se zákonem o odpadech..
Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, závazné stanovisko - souhlas dle § 17
vodního zákona ze dne 21.3.2019 č.j. PVMU 42654/2019 40
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k
úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
- Během výstavby nesmí dojít k poškození a znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami
nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně
skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních a povrchových vod
- Veškerý přebytečný materiál a stavební odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn
Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném.
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16. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k
sousedství. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k
poškození sousedních staveb a pozemků.
17. S veškerými odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v zařízení k tomu určených.
18. V případě vzniku nebezpečných odpadů během stavby je nutné mít souhlas k nakládání s
nebezpečnými odpady, který na základě písemné žádosti vydá příslušný orgán státní správy; tento
souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
19. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí podkladů předkládaných k
žádosti o kolaudaci stavby. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné
sdělení od zhotovitele stavby, že vzniklé odpady předal v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
20. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá
investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
21. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), jehož jméno a příjmení oznámí speciálnímu stavebnímu
úřadu před zahájením stavebních prací. Jelikož zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu
osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta
případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
22. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu
stavebník opatří náležitosti dle ustanovení § 122 stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před
započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a
předloženy příslušné doklady zápis o předání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci a uložení
odpadů, osvědčení dle § 156 stavebního zákona o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých
ke stavbě, protokoly ze zkoušek únosnosti pláně, vytýčení stavby ověřené úředně oprávněnou osobou,
zaměření dokončené stavby, geometrický plán - viz § 10 a § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška), dokumentace skutečného provedení stavby (pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení).
23. Upozorňujeme na povinnost doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu kromě náležitostí
uvedených v § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, i geometrický plán - viz § 10 a § 79
vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
24. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrno, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdo
provádí stavební dozor, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena.
25. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné
zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
26. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek
nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou
průběžně čištěny.
27. Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem
sousedícím se stavbou.
28. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy
budou stavbou dotčeny.
29. Vjezd vozidel IZS musí být umožněn po celou dobu trvání stavby, nebude-li to možné, budou složky
IZS informovány s dostatečným předstihem. Vjezd vozidel rezidentů bude umožněn pouze v případě
nutnosti, podle technologických podmínek stavby a vždy po dohodě se stavbyvedoucím.
30. Stavebník, popř. prováděcí firma, zajistí prokazatelné informování obyvatel domů sousedících se
stavbou o harmonogramu stavebních prací.
31. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět.
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32. Žadatel oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze
výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po osazení obrubníků,
b) před pokládkou finálních vrstev.
33. Stavba bude dokončena do: červenec.2021.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
Odůvodnění:
Dne 18.2.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování
dle § 96b stavebního zákona vydal dne 20.12.2018 pod č.j. PVMU 164913/2018 62 závazné stanovisko,
ve kterém konstatoval, že výše uvedený záměr je přípustný. Podmínkou pro uskutečnění záměru je jeho
provedení v souladu s předloženou dokumentací, která je přílohou závazného stanoviska. Stavební úřad
konstatuje, že dokumentace předložená k projednání se shoduje s částí dokumentace přiloženou k
závaznému stanovisku. Záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 1055, 1084, 1086, 1258 v katastrálním
území Otaslavice. Záměr je navržen v zastavěném území a zastavitelné ploše obce Otaslavice. Dotčené
pozemky jsou využívány jako ostatní plocha - komunikace. Orgán územního plánování přezkoumal
záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:
Záměr není řešen PÚR, řešených věcí se nedotýká.
Záměr není řešen ZÚR, řešených věcí se nedotýká.
Záměr je v souladu s ÚP Otaslavice.
Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 18 a 19 stavebního zákona.
Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze
konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací,
neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby,
neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a
technických předpisech.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
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Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 8.3. 2019 zn. 563584/19
- GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001861057 ze dne 31.1.2019
- Skupinový vodovod Dobrochov, vyjádření ze dne 13.2.2019
- E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. D8610-16282040 ze dne 15.10.2018
- Povodí Moravy, s.p., vyjádření zn. PM-8251/2019/5203/ŽU ze dne 14.3.2019
- Obec Otaslavice, vyjádření č.j. ObÚ Otasl 240/2019 ZE DNE 30.3.2019
- Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, závazné stanovisko - souhlas dle § 17
vodního zákona ze dne 21.3.2019 č.j. PVMU 42654/2019 40
- Magistrát města Prostějova, Odboru životního prostředí č.j. PVMU 128970/2018 40 ze dne 8.10.2018
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov souhlasné koordinované
závazné stanovisko č.j.: HSOL-926-2/2019 ze dne 15.2.2019
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, závazné stanovisko č.j.
KHSOC/04198/2019/PV/HOK ze dne 19.2.2019
- Policie ČR, krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Dopravní
inspektorát, souhlasné stanovisko ze dne 19.2.2019, č.j. KRPM-17424-2/čj-2019-141206
- Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního
plánování, závazné stanovisko č.j. PVMU 164913/2018 62 ze dne 20.12.2018
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Při vymezování okruhu účastníků společného územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební úřad k
závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 94k stavebního zákona přísluší:
a) Stavebníkovi:
Obec Otaslavice, IČO 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice, kterou zastupuje Jaromír Vláčil,
IČO 41498127, Dobromilice 330, 798 25 Dobromilice
b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
- shodná se stavebníkem
c) vlastníku stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
a
vlastníku pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
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d) osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno:
V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení
účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 617, 1061, 1063, 1065, 1066, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1091, 1093, 1095, 1097, 1098,
1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1412 v katastrálním
území Otaslavice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Otaslavice č.p. 308, č.p. 313, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319, č.p. 320, č.p. 321, č.p.
322, č.p. 323, č.p. 324, č.p. 325, č.p. 326, č.p. 327, č.p. 328, č.p. 329 a č.p. 330
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V řízení nebyly uplatněny námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 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 společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu,
nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném
stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Stránka 7 z 9

Č.j. PVMU

62403/2019 41

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.

Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova

Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Po jeho sejmutí Vás žádáme o jeho
zpětné zaslání odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.
Vyvěšeno dne: …………………..

Sejmuto dne: …………………….

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

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Magistrátu města Prostějova.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
Stavebník
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Jaromír Vláčil, Dobromilice č.p. 330, 798 25 Dobromilice
Účastníci
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 617, 1061, 1063, 1065, 1066, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1091, 1093, 1095, 1097, 1098, 1102,
1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1412 v katastrálním území
Otaslavice (doručení veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Otaslavice č.p. 308, č.p. 313, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319, č.p. 320, č.p. 321, č.p. 322,
č.p. 323, č.p. 324, č.p. 325, č.p. 326, č.p. 327, č.p. 328, č.p. 329 a č.p. 330 (doručení veřejná vyhláška)
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov,
IDDS: 7zyai4b
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01
Prostějov 1
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
A/A
R/D
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