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MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR DOPRAVY
NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
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datová schránka: mrtbrkb
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Počet listů: 4 příloh:

Vaše značka:

Ze dne:

listů příloh:

Naše značka:

Vyřizuje:

čj.
SpZn.

Pavlíček Jaroslav

PVMU 149762/2018 41
OD 1460/2018

Telefon:

Fax:

E-mail:

582 329 803

582 329 816

jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Datum: 4.9.2019

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení
§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, 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 10.8.2018 podala Obec Otaslavice, IČ: 00288586,
Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p
odst. stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
"Otaslavice – chodník, parkovací místa, zpevněné plochy a veřejné osvětlení u silnice III/37754“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 409, 484, 606, 607, 1002, 1011, 1012, 1013, 1311, 1328,
1421/1, 1457, 1485, 1552, 1556, 1557, 1559, 1664, v katastrálním území Otaslavice
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je vybudování chodníků a veřejného osvětlení podél silnice III/37745 v obci
Otaslavice. Stavba je členěna na dva stavební objekty. Jedná se o stavbu trvalou.
D 101 Otaslavice – chodník, parkovací místa, zpevněné u silnice III/37754
Předmětem objektu D 101 je vybudování chodníků, parkovacích míst a zpevněných víceúčelových
ploch podél silnice III/37745. Úprava začíná na křižovatce se silnicí III/37746 a končí na severu obce
u posledního obytného rodinného domu.
Zpevněné víceúčelové plochy jsou umístěné na začátku úpravy po obou stranách komunikace.
Chodníky a parkovací místa nejsou navržena v celé délce komunikace, pouze v místech s dostatečnou
šířkou pro jejich umístění. To znamená, že chodník i parkovací místa probíhají částečně vlevo a
částečně vpravo u komunikace, chodníky jsou propojeny třemi místy pro přecházení. Chodníky jsou
navržené v základní šířce 1,50 m, podélná parkovací místa v šířce 2,00 m. Délka krajních podélných
stání je 7,75 m se šikmými náběhy. Kolmá parkovací stání jsou dlouhá 5,00 m, šířka krajních stání je
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2,75 m a vnitřních 2,50 m. Šířka vyhrazeného stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově
postižené je 3,50 m (u kolmých stání vlevo na začátku úpravy).
D 401 veřejné osvětlení
Objekt řeší vybudování veřejného osvětlení v místě nově budovaných chodníků a zpevněných
ploch podél silnice III/37745 od RD čp.152 k RD čp.230 v obci Otaslavice. Vedení VO (kabel CYKY
4Bx16mm2 v chráničce AROT75mm) bude uloženo do výkopu podél komunikace III/37745 v obci
Otaslavice v celkové délce 1040m (převážně v budoucím chodníku a 3x bude křížit silnici III/37745
protlakem). Pro osvětlení komunikace a chodníků bude instalováno celkem 22 LED svítidel NITEKO
ve výšce 7,5m na ocelových žárově zinkovaných stožárech. Průměrná vzdálenost mezi stožáry je 45m.
Stávající lampy veřejného osvětlení umístěné na sloupech a střešnících nn vedení E.ON budou po
zprovoznění nové trasy veřejného osvětlení demontovány..
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která 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.
2. Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Komunikace bude napojena na
stávající komunikace.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou zpracovala Ing.
Miroslava Minářová, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT-1002985 (chodník,
zpevněné plochy) a Ing. Rudolf Císař, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb,
ČKAIT-1003584 (veřejné osvětlení), se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2.

Stavebník oznámí 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.

3.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby – dokončení celé stavby.

4.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem v souladu s ustanovením § 160 stavebního
zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Před
zahájením prací na stavbě bude odboru dopravy Magistrátu města Prostějova písemně sdělen
název a adresa dodavatele včetně doložení oprávnění k provádění dodavatelské činnosti.

5.

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.
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během stavby, budou
předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu zkolaudovaným a
o tomto předání budou předloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou
přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.

6.

7.

8.

Po dobu výstavby je nutno zajistit stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům a stavbám,
sítím technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární
ochrany. Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do řádného stavu.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří tyto doklady:
- projektovou dokumentaci ověřenou odborem dopravy ve stavebním řízení
- výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby
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- doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
- doklady o nakládání s odpady
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník dále opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k
užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technického
zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb.
upravující požadavky na provádění staveb a příslušné normy.
Stavebník zajistí, 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, stavební
deník apod. Stavebník je povinen na vyzvání státního stavebního dohledu výše uvedenou
dokumentaci předložit.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu závady na stavbě, které
ohrožují její bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
Před zahájením prací je nutno vytyčit veškerá podzemní vedení. V případě jejich obnažení přizvat
před záhozem příslušné správce ke kontrole.
Stavba bude provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanovují obecné technické
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Škody způsobené při provádění stavby na majetcích sousedů nebo na veřejném prostranství a
majetku, včetně znečištění komunikací, musí stavebník vždy neprodleně odstranit vlastním
nákladem a vlastními prostředky.
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 14.8.2018 zn. 678690/18
c) E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. D8610-16247701 ze dne 26.4.2018 a zn. D861016272169 ze dne 24.8.2018
d) Skupinový vodovod Dobrochov, souhlasné vyjádření ze dne 30.8.2018
e) GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001764231 ze dne 20.8.2018
f) Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 23.8.2018 zn. PM-24211/2018/5203/Žu
jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. Stavebník je
povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započetí
stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas
oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou
dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro osvědčení k užívání
stavby.
Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí
technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném
pásmu dotčených zařízení 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. 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 ochrana sítí technického vybavení 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 vedením bude
dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
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
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stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od
příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.

18. Budou splněny podmínky:
Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, závazné stanovisko - souhlas dle § 17
vodního zákona ze dne 19.9.2018 č.j. PVMU 123865/2018 40
1. 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.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení
odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
3. Během realizace stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku a ke znečištění toku
stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani v blízkosti
vodního toku a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, souhlas s vynětím ze ZPF ze dne 24.8. 2018
č.j. PVMU 11288/2018 40
- Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby
nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
- Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev
půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka kulturních
vrstev půdy bude provedena do hloubky 30 cm v množství 84,1 m3.
- Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za
účelem zemědělského využití, nejpozději k dokončení výše uvedeného záměru.
- O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a
následným využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) v souladu s § 10 odst. 2
vyhlášky.
- Žadatel předloží orgánu ochrany ZPF geometrické zaměření stavby včetně zpevněných ploch po
realizaci záměru v případě, že záměrem jsou dotčeny dvě a více BPEJ.
- Žadatel je dále povinen:
(1) do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
vydaného dle zvláštních předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1
zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl.
předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Magistrát v souladu s ustanovením § 3b odst. 4 zákona
zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.
(2) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to nejpozději
do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
(3) Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j.: PVMU 128970/2018
40 ze dne 2.10.2018
Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny před únikem, 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.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Otaslavice, IČ: 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
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Odůvodnění:
Dne 10.8.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej
před zahájením řízení, a to v souladu s §§ 85 a 109 stavebního zákona a dle §27 zákona č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právo účastníka řízení se přiznává pouze stavebníkovi, vlastníkovi
stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a vlastníkovi
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Odbor
dopravy posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a
stanovil za účastníky řízení majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemkem, na kterém je
umístěna stavba a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům by mohlo být prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastnická práva k předmětným
pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení 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 lhůtu v níž mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska. Speciální stavební úřad dále v oznámení sdělil, že byly
nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve
shora uvedené věci a že účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním
rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se
shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastníci řízení písemně nebo ústně do
protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor dopravy ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů,
počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bylo ve
věci rozhodnuto.
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.
Při posuzování výše uvedené žádosti vycházel Speciální stavební úřad z podkladů ve spise založených,
což je zejména projektová dokumentace pro vydání společného povolení, která odpovídá požadavkům
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. o rozsahu a obsahu
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dokumentace stavby, která je
vypracována rovněž v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Miroslava
Minářová, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT-1002985 (chodník, zpevněné plochy) a
Ing. Rudolf Císař, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT-1003584 (veřejné
osvětlení). Dále speciální stavební úřad při posuzování předmětné žádosti vycházel z doložených
závazných stanovisek dotčených orgánů, která jsou souhlasná.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 14.8.2018 zn. 678690/18
E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. D8610-16247701 ze dne 26.4.2018 a zn. D8610-16272169
ze dne 24.8.2018
GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001764231 ze dne 20.8.2018
Skupinový vodovod Dobrochov, souhlasné vyjádření ze dne 30.8.2018
Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 23.8.2018 zn. PM-24211/2018/5203/Žu
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j.: PVMU 128970/2018
40 ze dne 2.10.2018
Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, souhlas s vynětím ze ZPF ze dne 24.8. 2018
č.j. PVMU 11288/2018 40
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Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, závazné stanovisko - souhlas dle § 17 vodního
zákona ze dne 19.9.2018 č.j. PVMU 123865/2018 40
Magistrát města Prostějova – odbor dopravy, souhlasné vyjádření č.j.: PVMU 10386/2018 40 ze dne
24.7.2018
Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního
plánování, souhlasné závazné stanovisko č.j.: PVMU 149036/2018 62 ze dne 13.11.2018
Obec Otaslavice, souhlasné vyjádření č.j. ObÚ Otasl 588/2018, ze dne 8.8.2018
Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, souhlasné
vyjádření zn.: KRPM-60415-3/ČJ-2018-141206 ze dne 10.5.2018
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov souhlasné závazné stanovisko
č.j.: HSOL-4102-2/2018 ze dne 25.7.2018
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov souhlasné závazné
stanovisko č.j.: KHSOC/23458/2018 ze dne 18.9.2018
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.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V řízení nebyly uplatněny návrhy a námitky účastníků.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru dopravy Magistrátu města
Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí,
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
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.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 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.
Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona stavební úřad Magistrátu
města Prostějova o vydání kolaudačního souhlasu, bez kterého nelze stavbu užívat.
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
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úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o
povoleném stavebním záměru.

Ing. Miroslav N a k l á d a l
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se v případě staveb pozemních
komunikací nevyměřuje.
Obdrží:
Žadatel:
Obec Otaslavice, IČ: 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
Účastníci společného řízení
Vlastníci pozemků, na kterých se má stavba provádět (§ 94k písm. c a d stavebního zákona) a
vlastníci stavbou dotčené technické infrastruktury:
Spáčilová Vlastimila, č. p. 412, 79804 Určice
Kacvinská Lucie, č. p. 236, 79806 Otaslavice
Kacvinský Petr, č. p. 236, 79806 Otaslavice
Gregor Oldřich, Tylova 1472/51, 79601 Prostějov
Vysloužilová Milada, č. p. 228, 79806 Otaslavice
Frelichová Renata JUDr., Na Kopečku 1026, 37341 Hluboká nad Vltavou
Rušilová Lenka, č. p. 225, 79806 Otaslavice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
kterou zastupuje
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Skupinový vodovod Dobrochov, roDS: sp3kj6h
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům(§ 94k písm. e stavebního
zákona) : parc.č. 485, 481, 482, 480, 629, 628, 623, 618, 605, 611, 612, 608, 775, 774, 76, 764, 768,
767, 766, 770, 1020, 1019, 999, 1006, 1004, 1001, 1010, 1009, 1008, 1007, 1216, 1215, 1210, 1213,
1212, 1211, 1310, 1307, 1283, 1282, 1281, 1288, 1287, 1285/1, 1445, 1444, 1439, 1443, 1435, 1434,
1583, 1578, 1580, 1573, 1566, 1571, 1564, 1559, 1557, 1556, 1552, 1549, 1546, 1545, 1574, 1581/2,
1581, 1579, 1584, 1589, 1442, 1446, 1447, 1448, 1451, 1453, 1457, 1458, 1291, 1290, 1292, 1015,
1016, 1018, 1017, 1002, 1026, 1029, 1031, 1034, 782, 617 v k.ú. Otaslavice.
Dotčené správní orgány:
Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. územního plánování
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
A/A
R/D
K vyvěšení :
Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
Magistrát města Prostějova - podatelna
Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách.

Vyvěšeno dne: .........................

Sejmuto dne: ...........................

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

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Magistrátu města Prostějova.

