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Přerov, dne 14.1.2013

Navrhovatel:
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34,
750 11 Přerov I-Město

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská
709/34, 750 11 Přerov I-Město
(dále jen "stavebník") dne 12.12.2012 podal
I.

žádost o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

a dne 6.11.2012 podal
II.

žádost o vydání stavebního povolení na část stavby
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
Přerov, Přerov I-Město

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46,
5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,
5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním
území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto stavebního řízení)
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) usnesením ze dne 12.12.2012 pod č. j. MMPr/160160/2012/SKO spojil dle § 140 správního
řádu řízení o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a stavební řízení do společného řízení.
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I.
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ VÝJIMKY č. 1/2013
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
přezkoumal žádost o výjimku z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne12.12.2012 podal
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825,
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město
(dále jen "stavebník"), a podle § 169 odst. 2, 5 a 6 stavebního zákona
povoluje
výjimku z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
Přerov, Přerov I-Město
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46,
5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,
5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním
území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
Popis výjimky:
Výjimka z čl. 2.0.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro tato místa pro přecházení a přechod pro chodce, dotčené
stavbou, v katastrálním území Přerov:
1. místo pro přecházení, úsek 1, km 0,148 (ZÚ) - Petřivalského (parc. č. 5027, 5307/4)
2. přechod pro chodce, úsek 2, km 0,490 - tř.Gen. Janouška (parc. č. 5198/56)
3. místo pro přecházení, úsek 2, km 0,256 - Kabelíkova (parc. č. 5207/18)
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Tato stávající místa pro přecházení a přechod pro chodce není vhodné vzhledem k místním podmínkám
stavebně upravit na délky dle článku 2.0.1. přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb., zejména z těchto důvodů:
1. místo pro přecházení, úsek I (ZÚ) - km 0,148 (Petřivalského)
V tomto místě stezka začíná. Je napojena na místní komunikaci (ulice Petřivalského). Místo pro přecházení
je vybaveno oboustranně varovnými a signálními pásy v souladu s legislativou. Délka místa pro přecházení
je 7,9 m. Tato délka neodpovídá čl. 2.0.1 (příloha 2) vyhlášky 398/2009 sb. (max. délka je v tomto případě
ve vyhlášce stanovena na 7,0 m). V souladu s ustanovením v čl. 10.1.3.3.2 v ČSN 736110/Z1 je však tato
délka akceptovatelná z důvodu zajištění vlečných křivek odbočujících vozidel (výkres 010.1).
2. přechod pro chodce, úsek I - km 0,490 (tř. gen. Janouška)
Jedná se o úpravu stávajícího přechodu pro chodce (výkres 010.6), který je v současnosti veden šikmo přes
místní komunikaci. Jeho délka tak byla zkrácena na 9,1 m a oboustranně byly doplněny příslušné
bezbariérové prvky. Samotná "slepá" větev stezky pro cyklisty zde končí. Cyklisté se tak mohou bezpečně
dostat k marketu, aniž by byli nuceni vjíždět do stykové křižovatky ulic Želatovská x gen. Janouška. Délka
přechodu však nebyla v PD zkrácena na předepsaných 7,0 m. Stávající styková křižovatka totiž není řešena
jako "kolmá", jak je zřejmé ze situace 002.1. Úhel křížení obou ulic je 61°. Ulicemi je vedena v obou
směrech trasa MHD (autobusy). V km 0,465 (tedy ve stejné křižovatce, ul. Želatovská) je navržen přechod
pro chodce s dělícím (ochranným) ostrůvkem, který limituje a jednoznačně určuje vlečné křivky
odbočujících vozidel. V případě odbočení autobusu tedy musí řidič v křižovatce výrazně "nadjet", následně
otočit vozidlo o 119° a srovnat ho opět do přímého směru. Tento manévr vyžaduje zachování současné šířky
ul. gen Janouška a tím akceptování výš uvedené délky přechodu pro chodce. Vše v souladu s čl. 10.1.3.3.2,
ČSN 736110/Z1.
3. místo pro přecházení, úsek II - km 0,256
Poslední křížení s místní komunikací (ul. Kabelíkova) je řešeno jako místo pro přecházení bez signálních
pásu. Varovný pás je součástí místa pro přecházení. Samostatný pohyb nevidomých se zde nepředpokládá,
nebo bude zcela ojedinělý (blízkost extravilánu). Jeho délka je 7,1 m (výkres 010.8), což přesahuje
předepsanou délku o pouhých 10 cm. S ohledem na tuto malou odchylku od předepsaných hodnot je možné
navržené řešení akceptovat bez dalších úprav.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11
Přerov I-Město

II.
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 2/2013

(doručováno veřejnou vyhláškou)

Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
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řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.11.2012
podal
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825,
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení

na část stavby:
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
Přerov, Přerov I-Město
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46,
5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,
5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním
území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto stavebního řízení)

SO 101 – Cyklostezka a chodníky
Obrusná vrstva
Stezka pro chodce a cyklisty bude mít v intravilánu obrusnou vrstvu ze zámkové dlažby. Cyklostezka v barvě
červená ZD tvaru „H“ bez zkosených hran - fazet. Chodník barvy šedé. V extravilánu bude cyklostezka
provedena s obrusnou vrstvou z asfaltobetonu.
Délka cyklostezky, úseky
Cyklostezka je rozdělena na 3 úseky:
úsek 1: začátek km 0,148 40 konec km 0,606 00
délka 457,60 m
úsek 2: začátek km 0,000 00 konec km 0,256 00
délka 256,00 m
úsek 3: začátek km 0,000 00 konec km 0,447 00
délka 447,00 m
Celková délka cyklostezky je 1 160,6 m. Do celkové délky není započítána vzdálenost mezi úseky 1, 2 a 3
(šířka komunikace, kterou stezka překonává)
Šířkové uspořádání
V intravilánu (úsek 1) je šířka zpevněné části cyklostezky navržena obvykle 2,50 m. Souběžný chodník má
šířku 2,00 m. Mezi stezkou pro cyklisty a chodníkem je vložen hmatný pás v šířce 0,3 m. Úsek 2 je řešen skoro
v celé své délce bez souběžného chodníku. Šířka stezky pro cyklisty je 2,5 m. Úsek 3 je z velké části veden v
extravilánu. Cyklostezka je provedena bez obrub (obrusná vrstva z AB) v šířce 2,5 m. Jsou doplněny krajnice
šířky 0,5 m. Začátek trasy je ze zámkové dlažby s bezbariérovými úpravami.
konstrukce cyklostezky a chodníku
cyklostezka / chodník - zámková dlažba
- zámková dlažba DL 60 mm dle ČSN 73 6131-1
- ložní vrstva DDK 4-8 30 mm ČSN 73 6131-1
- štěrkodrť ŠD 0-63 200 mm ČSN 73 6126
- CELKEM 290 mm
- sanace dle potřeby
Cyklostezka i chodník bude lemována chodníkovými obrubníky 80/250 uloženými do betonové opěrky z betonu
C12/15. Přičemž obrubník podél chodníku bude proveden ve fázi 6 cm (vodící linie)
cyklostezka – asfaltobetonový povrch
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- asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN 73 6121
- spojovací postřik PS - ČSN 73 6129
- asfaltový beton ACL 16 60 mm ČSN 73 6121
- spojovací postřik PS - ČSN 73 6129
- štěrkodrť ŠD 0-63 150 mm ČSN 73 6126-1
- štěrkodrť ŠD 0-63 150 mm ČSN 73 6126-1
- CELKEM min. 400 mm
- sanace dle potřeby
Přechody pro chodce
V projektové dokumentaci jsou navrženy 2 samostatné přechody pro chodce - dělené, se středovým ochranným
ostrůvkem. Šířka ochranného ostrůvku je min. 2,5 m. Oba přechody pro chodce V7 jsou navrženy v šířce 3,0 m.
V souběhu je proveden přejezd pro cyklisty.
Odvodnění
Stezka je odvodněna svým příčným a podélným spádem obvykle do okolního terénu. Zemní pláň není zvlášť
odvodněna drenáží (výskyt IS ve městě). V úseku 2 je samostatně řešeno odvodnění hlavní komunikace
(žlabovka), která je ze strany stezky na násypu.
Dopravní značení
Součástí projektové dokumentace je i situace svislého a vodorovného značení. Na toto dopravní značení bude
Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních a správních služeb, oddělením dopravně správních agend
vydáno samostatné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto stavebním řízení, která je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí a kterou vypracoval Ing. Michal Majer. 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. 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. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště se klade důraz na
dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavbě budou dodržovány příslušné technické normy.
5. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Je nutno
respektovat podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Stavebník 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
pověřeného ochranou sítě (dále jen POS). Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor
povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK a dodržet "Podmínky
ochrany SEK společnosti Telefónica ".
a) 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 a je
výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném
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zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5
m po stranách krajního vedení.
b) 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.
c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
"Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho
povinnosti.
d) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené v dokumentu
"Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica", který je nedílnou součástí vyjádření č.j. 150497/2012
ze dne 2.9.2014.
6. Stavbou bude dotčeno podzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným
pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Stavební
práce zasahující do ochranného pásma podzemního vedení lze provádět pouze na základě písemného
souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
a) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
i) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejích polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
ii) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
iii) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích
musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
iv) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a
provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33
2000-5-52.
v) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
vi) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
vii) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
viii) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ
Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce
neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
ix) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
x) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
xi) Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému
provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo
zákaznickou línku tel. 840 840 840).
xii) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
xiii) Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových
rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ
Distribuce, a.s . Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s.
provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
7. Podle vyjádření společnosti Dalkia česká republika, s. s. dojde k dotčení tepelných sítí
ve vlastnictví Dalkia Česká republika, a.s.: Charakter stavby - cyklistické stezky nevyžaduje z naší strany
zvláštní specifikaci provedení křížení. Stavbou cyklostezky bude dotčena parovodní šachta, která se nachází
u schodiště za obchodním centrem Koloseum. V souladu s předloženou projektovou dokumentací budou
vstupy do šachty zvýšeny nadbetonovánim do úrovně terénu. Po ukončení stavební úpravy bude parovodní
šachta vyčištěna a upravené vstupy budou převzaty pracovníky Dalkia zápisem ve stavebním deníku. Na
vytýčenou trasu teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nesmí být uskladňován
žádný stavební materiál či zemina a nesmí v něm být prováděna žádná činnost, která by
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ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízeni nebo k němu omezovala
přístup. Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 45812000 Sb,
ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby
během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá
jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a
majetku třetím osobám.
8. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení ve správě RWE Distribuční služby s.r.o.
je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození
plynárenského zařízení a splnit podmínky vyjádření, zejména:
a) Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od
půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.
b) Stávající kryti plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno. V případě nedodržení
stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Na
předmětnou akci je třeba si vyžádat samostatné vyjádření. Termín provedení přeložky a práce na
přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční
služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí.
c) Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem Č. 458/2000 Sb. v platném
znění, § 70. Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou
smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem. Na případnou přeložku plynárenských
zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
d) Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí
částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavebni techniky může dojít k poškození
plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující
opatření:
i) Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem (viz kontaktní
list), provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět í průběžně v průběhu stavby.
ii) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké
stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební
techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařizením včetně hutnění je zhotovítel
stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení (kontaktní osoba - viz
kontaktní list).
e) Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších
souvisejících předpisů.
9. RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:
a) Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
b) Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízeni:
i) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
ii) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařizení 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.6 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,
iii) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list).
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (čislo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení
plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
iv) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
v) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
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vi) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 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,
vii) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
viii) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
ix) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
x) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činností v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz
kontaktní list).Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Pří
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
xi) plynárenského 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,
xii) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
xiii) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti,
xiv)případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mímo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovísku uvedeno jinak),
xv) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
xvi)při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vydává investorovi stavby souhlas s činností v ochranném
pásmu vodárenského nebo kanalizačního zařízení (dále jen "zařízení") za níže uvedených podmínek:
V Přerově, na ulici Želatovská, spravuje naše společnost vodovodní a kanalizační potrubí, včetně
domovních přípojek. Požadujeme, aby investoro, příp. dodavatel stavebních prací zabezpečí ochranu
stávajícího vodovodu a kanalizace. Dále žádáme, aby dodavatel zajistil řádné výškové uložení
vodárenských armatur, poklopů VDV a kanalizace do nové nivelety upraveného terénu. Před zahájením
zemních prací je nutno objednat u VaK Přerov, a. s. , provozu vodovodů, pracoviště Přerov (č. m.: 732 762
778, Č. tel.: 581 299 105) vytyčení potrubí vodovodů a kanalizace na provoze kanalizací (č. m.:777 666
060, Č. tel.:581 299 063 ). Ochranné pásmo vodárenských a kanalizačních zařízení je stanoveno 1,50 m a
2,50 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu a v tomto prostoru je možno provádět zemní práce pouze
se souhlasem vlastníka vodovodů a kanalizací. Po ukončení stavby požadujeme předat naše vodárenské a
kanalizační zařízení za účasti investora, nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a. s. O této přejímce bude
pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
11. Je nutno respektovat podmínku vyjádření společnosti Teplo Přerov, a. s. : V lokalitě stavby se nachází
tepelné sítě v majetku a. s. Teplo Přerov. Výkopové a stavební práce prováděné v ochranném pásmu
stávající parovodní přípojky je nutno zajistit tak, aby nedošlo k narušení konstrukce této přípojky.
12. Nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření SSOK Středisko údržby Jih, zejména:
a) Termín zahájení stavebních prací na pozemcích Olomouckého kraje nám bude sdělen minimálně 5 dní
předem.
b) stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa, živičného krytu, příslušenství (dopr.značky
apod.) či sil.odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuobnovení na vlastní
náklady. Silniční těleso bude uvedeno do původního stavu,
c) v případě, že je v daném úseku stavby nějaké stávající svislé dopravní značení, musí být toto
zachováno. V případě přemístění DZ (z důvodu stavby) musí být takováto případná změna umístění
odsouhlasena Policií ČR DI Přerov. Krajní hrana případné DZ musí být situována min. 0,5 m od vnější
hrany obruby,
d) stavební materiál nesmí být ukládán na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice
způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
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13. V souladu se stanoviskem Nej TV a.s., Pobočky Přerov dojde v průběhu stavebních prací ke styku
(souběhu, křížení) s podzemním vedením rozvodů v majetku Nej TV a.s., pobočka Přerov. V průběhu
stavebních prací v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Nej TV a.s.,
pobočka Přerov, budou splněny následující podmínky:
a) žadatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního
vedení.
b) před zahájením stavebních prací bude společností Nej TV a.s., pobočka Přerov provedeno vyznačení
polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi na základě písemné objednávky
podané žadatelem nejméně 10 předem.
c) žadatel je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce s polohou
podzemního telekomunikačního vedení
d) žadatel je povinen dbát při stavebních pracích největší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a do
vzdálenosti 1.5 m po každé straně vytýčené trasy podzemního telekomunikačního vedení nepoužívat
žádných mechanizačních prostředků.
e) odkryté podzemní telekomunikační vedení je žadatel povinen zajistit proti poškození.
f) žadatel je povinen řádně zhutnit zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem
vyzvat pracovníka Nej TV a.s., pobočka Přerov, k provedení kontroly, zda nebylo podzemní
telekomunikační vedení viditelně poškozeno.
g) žadatel je povinen neprodleně ohlásit každé poškození podzemního telekomunikačního vedení na
kontaktní pracoviště Nej TV a.s., pobočka Přerov.
h) budou dodrženy všechny stávající platné normy a předpisy
1. Ze souhlasu č. 28/12 oddělení vodního hospodářství a zemědělství odboru Stavební úřad a ŽP Magistrátu
města Přerova, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, k trvalému odnětí
zemědělské půdy zemědělské výrobě pro stavbu „Cyklostezky Želatovská“ na pozemcích v k.ú. Přerov
vyplývají následující podmínky:
a) před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k
neoprávněnému záboru zemědělské půdy
b) před zahájením stavebních prací bude na části dotčených pozemků pod navrhovanou stavbou tělesa
cyklostezky provedena skrývka humusového horizontu půdy o mocnosti ornice 18 cm a podornice o
mocnosti 16 cm; skrytá ornice a podornice bude uskladněna odděleně na pozemcích podél stavby do
doby použití na konečnou úpravu terénu, případný přebytek bude rozprostřen (v době vegetačního
klidu) na zbývající část parcel, dotčených vynětím, kde vylepší půdní podmínky a zvětší tloušťku
zemědělsky obdělávané vrstvy
c) po dobu skladování v upravené figuře bude zemina chráněna a ošetřována proti náletům plevele a větrné
erozi; činnosti související se skrývkou ornice, jejím přemístěním a využitím je investor povinen vést ve
stavebním deníku (§ 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
ZPF )
d) realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě
změněny hydrologické podmínky v území
e) při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících
ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situace poškození ZPF
f) podle ust. § 11 odst. 1 a 10 zákona je investor povinen platit odvody za trvalé odnětí pozemků o výměře
0,2377 ha jednorázově; výše odvodů bude stanovena v řízení podle ust. § 11 odst. 2 zákona v
návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů ( rozhodnutí o umístění
stavby, rozhodnutí o povolení stavby)
g) žadatel zajistí nepřekročení záboru a k závěrečné kontrolní prohlídce předloží geometrické zaměření
odnímané výměry zemědělské půdy
h) případná změna výměry odnímané půdy musí být předem projednána s orgánem ochrany ZPF
14. V souladu s koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, budou v průběhu stavebních prací splněny následující podmínky:
a) realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná
manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku
závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
15. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních
staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo
vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad investora.
Žádná část stavby nepřesáhne hranici pozemku.
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16. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném. Navrženou stavbou nebude
narušena hranice se sousedními pozemky.
17. 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.
18. 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.
19. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřičství se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu
geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
20. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich
správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě
křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem
výkopu.
21. Ve smyslu § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného
užívání, pokud vyžadovala stavební povolení anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní
smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu
s ním, užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
22. Upozorňujeme na povinnost doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu kromě náležitostí uvedených
v § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu i geometrický plán, jelikož se jedná o stavbu dopravní infrastruktury a podle § 4 odst. 4
písm. e) vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, se v katastru nemovitostí jako
parcela eviduje pozemek, na kterém je pozemní komunikace, s výjimkou komunikací pro pěší a cyklisty na
úrovni místních a účelových komunikací, jejichž šířka je menší než 2 metry. Geometrický plán je žadatel o
kolaudaci povinen doložit, jestliže dojde k takovým změnám druhu pozemků, způsobu využití pozemků
nebo vlastnických práv, které vyžadují podle zvláštních předpisů zápis změny v katastru nemovitostí (viz §
73 katastrální vyhlášky).
23. 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. Příjezd a výjezd na staveniště
je zajištěn z přilehlé místní komunikace a krajské silnice. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku
parc.č. 5307/85, 5300/1 a 5215/29 vše v k.ú. Přerov.
24. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné
zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
25. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou
stavbou dotčeny.
26. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn přístup pro dopravní obsluhu, veřejnou dopravu a vozidla IZS.
27. Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem
sousedícím se stavbou.
28. 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.
29. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle
zvláštních předpisů na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.
30. Nové dopravní značení (i přemístění stávajícího DZ) lze realizovat pouze na základě jeho stanovení, které je
nutno doložit ke kolaudaci. V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, může být nové dopravní značení provedeno pouze na základě stanovení místní úpravy
provozu, popř. souhlasu se stanovením, o které požádá stavebník (zhotovitel) nejméně 30 dnů před
zahájením prací na novém dopravním značení Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních a správních
služeb, odd. dopravně správních agend (Mgr. Šáchová - tel. 581 268 449).
31. Vyžádá-li si provádění stavebních prací omezení provozu na pozemních komunikacích, požádá stavebník
(zhotovitel) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
32. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě, že si
provádění stavebních prací vyžádá omezení silničního provozu (částečnou, úplnou uzavírku) požádá
stavebník (zhotovitel), v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, nejméně 30 dnů
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předem o povolení uzavírky pozemní komunikace. Rozhodnutí o povolení uzavírky vydává příslušný
silniční správní úřad.
Kolaudační souhlas na část stavby SO 101 - Cyklostezka a chodníky bude vydán po uvedení do provozu
stavebního objektu SO 401 - Veřejné osvětlení, SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN,
které povoluje obecný stavební úřad, resp. po uvedení do provozu vedení nebo přeložek inženýrských sítí,
nacházejících se pod plochami pozemních komunikací povolovanými tímto stavebním povolením.
Stavebník oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro
kontrolní prohlídky stavby:
a) po provedení osazení nových obrubníků
b) po položení obrusných vrstev komunikací
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který vzejde z výběrového řízení, a kterého stavebník
nahlásí stavebnímu úřadu ještě před zahájením prací. Oprávněnost stavebního podnikatele bude doložena
výpisem z obchodního rejstříku, včetně uvedení jména a adresy osoby stavbyvedoucího, který zabezpečí
odborné vedení prováděné stavby.
Stavební povolení na část stavby Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská, SO 101 - Cyklostezka a chodníky
bude vykonatelné za podmínky nabytí právní rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, které je
projednáváno v tomto společném řízení.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě
nedodržení termínu dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat speciální
stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11
Přerov I-Město

I.
Odůvodnění:
Dne 6.11.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení a dne 12.12.2012 žádost o vydání povolení
výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb na výše uvedenou
stavbu. Speciální stavební úřad usnesením ze dne 12.12.2012 pod č. j. MMPr/160160/2012/SKO spojil řízení o
povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb a stavební řízení do společného řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení, které
speciální stavební úřad spojil usnesením podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu.
Speciální stavební úřad dne 12.12.2012 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Při posuzování žádosti o povolení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde stávající místa pro přecházení a
přechod pro chodce není vhodné vzhledem k místním podmínkám stavebně upravit na délky dle článku 2.0.1.
přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. Správní orgán vzal v potaz, že se jedná o úpravu stávajícího místa pro
přecházení a stávajícího přechodu pro chodce a také k nutnosti zajištění vlečných křivek odbočujících vozidel,
vzhledem ke stávajícím podmínkám, zejména respektování stávajících tras linek městské autobusové dopravy a
stávajících řešení křižovatek. Správní orgán rovněž přihlédl k tomu, že je zajištěno bezbariérové užívání stavby
a že navrženou stavbou dojede k oddělení cyklistické a pěší dopravy od silniční a s tím souvisí zvýšení
bezpečnosti silničního provozu.
Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby.
Účelu sledovaného obecnými technickými požadavky na stavby bude v daném případě dosaženo i řešením
podle povolené výjimky.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

II.
Odůvodnění:
Dne 6.11.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení a dne 12.12.2012 žádost o vydání povolení
výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb na výše uvedenou
stavbu. Speciální stavební úřad usnesením ze dne 12.12.2012 pod č. j. MMPr/160160/2012/SKO spojil řízení o
povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb a stavební řízení do společného řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení, které
speciální stavební úřad spojil usnesením podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu.
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad dne 1.10.2012 pod č.j. MMPr/123360/2012/Kl a souhlas dle § 15 odst. 2
stavebního zákona byl vydán dne 14.1.2013 pod č.j. MMPr/006500/2013/Kl.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 7.11.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 12.12.2012.
Speciální stavební úřad dne 12.12.2012 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto učinil formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu
s velkým počtem účastníků řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
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.
Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčeným navrhovanými stavebními
úpravami vlastnické nebo jiné právo založené smlouvou nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
nebo stavbě. Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena
vlastnická práva vlastníků pozemků a staveb na nich, nebo práva odpovídající věcnému břemenu, včetně
pozemků sousedních a staveb na nich.
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 dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:
- smlouvy o souhlasu se stavbou a právu provést stavbu,
- výpis z katastru nemovitostí,
- projektová dokumentace stavby,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
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územní rozhodnutí, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad dne 1.10.2012 pod č.j. MMPr/123360/2012/Kl.

Stanoviska nebo vyjádření dále sdělili:
Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze
dne 17.4.2012 pod spis.zn. MMPr/034954/2012/STAV/ZP/Hu; souhlas č.28/12 k trvalému odnětí zem.půdy
ze dne 9.5.2012 pod č.j.MMPr/042523/2012/Ha; stanovisko ze dne 19.3.2012 pod spis.zn.
2012/034897/STAV/SU/Hav, rozhodnutí o povolení kácení č. 96/12 ze dne 5.11.2012 pod č. j.
MMPr/134949/2012/STAV/ZP/Sa
- Teplo Přerov, a.s. – vyjádření ze dne 14.2.2012 pod zn. 100/12/Mat
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov – závazné stanovisko ze dne 16.11.2012
pod č.j.: HSOL-6250-2/2012
- Krajská hygienická stanice Ol.kraje, územní pracoviště Přerov – závazné stanovisko ze dne 23.10.2012 pod
č.j. KHSOC/17797/2012/PR/HOK
- MO ČR, VUSS Brno – závazné stanovisko ze dne 20.4.2012 pod č.j. 2972/25806/2012-1383-ÚP-OL
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k řízení ze dne 16.3.2012 pod zn. 1042602819
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření k existen. vedení ze dne 20.3.2012 pod zn. D3A12000003402 12/0912
- Dalkia Česká republika, a.s. – vyjádření ze dne 19.3.2012 pod č.j. 23729/Pe/190312-1
- LAN SERVIS s.r.o. , vyjádření o exist.sítí ze dne 6.4.2012 pod zn. VKES-84-2012
- Nej TV, a.s. – vyjádření o existenci vedení ze dne 11.6.2012, č.j. neuvedeno
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 19.3.2012 pod zn. 5000602139
- Telefónica Czech republic,a.s.–vyjádření o exist.sítí ze dne 6.6.2012 pod č.j. 98303/12
- Teplo Přerov, a.s. – vyjádření ze dne 20.3.2012 pod zn. 100/12/Mat
- VaK Přerov, a.s. – vyjádření č. 007235/2012/PRID ze dne 28.3.2012
- Správa silnic Ol.kraje, p.o. – vyjádření ze dne 17.3.2009 pod zn. SSOK SUJIH-1477/09/Kol a ze dne
12.3.2012 pod zn. SSOK JH-3732/2012
- Technické služby města Přerova, s.r.o. – vyjádření ze dne 17.3.2009, č.j. neuvedeno
- Policie ČR,KŘ,DI Přerov – stanovisko ze dne 21.4.2009 pod č.j.: KRPM-20265/ČJ-2009-070806/621,
stanovisko ze dne 14.11.2012 pod č.j.: KRPM-266-438/ČJ-2012-140806
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení
navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
ČEZ Distribuce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., Region Střední Morava, Nej TV, a. s., Pobočka Přerov,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Technické služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s., Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Obec Želatovice, ALIMENTARE a.s., Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Olomoucký kraj, Zdenka Sovišová, Jana Koblihová, Milan Kobliha,
Jarmila Šípalová, Marie Hlavačková, Vlasta Lišková, RNDr. Hana Antonínová, CSc., Jarmila Švachová, Karel
Vinkler, Zdeněk Kyrych, Milan Kyrych, AGENTURA H + N, v.o.s., Ing. Jiří Kappel, Barbora Křížová, Ing.
Ondřej Kubr, Štěpánka Wilson, Pavla Baďurová, Antonín Kratochvíl, Hana Procházková, Danuše Hubáčková,
MUDr. Juraj Rektor, PhDr. Blanka Rektorová, Miloš Portyš, Květoslava Niliusová, Václav Otáhal, Miroslava
Otáhalová, Zdenek Krátký, Blanka Krátká, JUDr. Vilém Školoud, Naděžda Školoudová, Statutární město
Přerov, Marta Petrášová, Jiří Král, Jarmila Králová, Mgr. Dan Příkazský, JUDr. Lenka Příkazská, Tomáš
Svížela, Tomáš Kulíšek, Zdeněk Drábek, Mgr. Jana Drábková, Dalibor Kozák, Michal Marecký, Petr Horáček,
Hana Horáčková, Ing. Dagmar Schiesselová, Miloslav Ratiborský, Marie Ratiborská, Tomáš Chabroň, Lucie
Novotná, Marcela Orálková, Květoslava Tomčalová, Jarmila Fojtíková, Stavební bytové družstvo Přerov,
Vladimír Oharek, Radek Schöpf, Bohumila Schöpfová, Michal Němec, Marie Švástová, Pavlína Wisińská,
Alena Večeřová, Miroslav Kohút, Eva Kohútová, Jaromíra Dokoupilová, Lucie Čapková, Ing. Petr Síleš,
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Miroslav Barbořík, Vladimíra Barboříková, Jindřiška Nováková, Marie Pokorná, SMP Net, s.r.o., Lenka
Guarino, Alena Romanopulu, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

I.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí.

II.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí.

"otisk úředního razítka"

Bc. Kateřina Skoková
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................
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Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Rovněž Obecní úřad Želatovice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně
15 dnů.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se
podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který
písemnost vydal!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje stavební
úřad stavební povolení účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Poznámka:
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.
Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.
Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání ani uzavírky pozemní komunikace, či stanovení
dopravního značení.
Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je
příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského úřadu,
oddělení dopravně správních agend.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.
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Obdrží:
I. Účastníci řízení o povolení výjimky:
Účastníci řízení (dodejky)
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11
Přerov I-Město
Dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd.
dopravně správních agend, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

II. Účastníci stavebního řízení:
Účastníci řízení (dodejky)
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11
Přerov I-Město
Ostatní účastníci stavebního řízení
doručení veřejnou vyhláškou
Dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
Olomoucký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a
krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa,
vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Ministerstvo obrany ČR Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ostatní
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34,
750 11 Přerov
Obecní úřad Želatovice, úřední deska, IDDS: k5gbjxd
Spis

