
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/24290/2019
Sp.zn.: MJ/55024/2018/12/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 13.5.2019
 

Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOU

Výroková část:
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, jako spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčííslusčnyí
podle § 40 odst. 4 píísm. a) zaíkona čč.  13/1997 Sb.,  o pozemnííčh komunikačííčh, ve znečníí  pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le jen "zaíkon o pozemnííčh komunikačííčh") a podle § 15 odst. 1 píísm. č) a § 169 odst. 4
zaíkona čč. 183/2006 Sb., o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon), ve znečníí pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le jen "stavebníí zaíkon"), ve společčneím uí zemníím a stavebníím rčíízeníí  (daí le jen "společčneí
rčíízeníí")  posoudil  podle § 94o stavebníího zaíkona zčaídost  o  vydaíníí  společčneího povoleníí,  kterou dne
15.10.2018 podal stavebníík Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory
(daí le jen "zčadatel"), a na zaíkladeč  tohoto posouzeníí:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebníího zaíkona 
s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

na stavbu:
Chodník podél ulice Sokolská, k.ú. Zlaté Hory

SO 01 - Čhodníík 1
SO 02 - Čhodníík 2

(daí le jen "stavba") na pozemku parč. čč. 1417/1, 1871/2, 1939/1, 1988, 1989, 2063, 2272, 2273, 2286,
2288 v katastraí lníím uí zemíí Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh.

Stavba obsahuje novostavbu chodníku podél stávajících ulic Sokolská a Nerudova ve městě Zlaté Hory.
SO 01 – Chodník 1: chodník je navržen v délce 230,0m. Šířka chodníku je 2,0m; příčný sklon je navržen
2,0%  směrem  ke  komunikaci.  Výškově  chodník  kopíruje  přilehlou  komunikaci  nebo  terén.  Stávající
vozovka bude zařezána ve vzdálenosti 0,3m od okraje a po osazení obruby bude v šířce 0,3m uvedena do
původního stavu, bude doasfaltována. Vzniklá spára bude zalita asfaltovou zálivkou. Nově bude osazena
obruba 15/30 do betonu C20/25; převýšení obruby bude 0,12m, v místech ukončení chodníku a sjezdu
bude  převýšení  obruby  0,02m.  Od  zeleně  bude  chodník  ohraničen  obrubou 8/20  do  betonu C20/25;
převýšení obruby je navrženo 0,06m. V místech snížené obruby jsou navrženy varovné pásy. 
SO 02 – Chodník 2: chodník je navržen v délce 120,0m. Šířka chodníku je 2,0m; příčný sklon je navržen
2,0% směrem ke komunikaci.  Výškově chodník kopíruje  přilehlou komunikaci.  Stávající  vozovka bude
zařezána ve vzdálenosti 0,3m od okraje a po osazení obruby bude v šířce 0,3m uvedena do původního
stavu, bude doasfaltována. Vzniklá spára bude zalita asfaltovou zálivkou. Nově bude osazena obruba
15/30 do betonu C20/25;  převýšení  obruby bude 0,12m,  v  místech ukončení  chodníku a sjezdu bude
převýšení obruby 0,02m. Od zeleně bude chodník ohraničen obrubou 8/20 do betonu C20/25; převýšení
obruby je navrženo 0,06m. V místech snížené obruby jsou navrženy varovné pásy. 
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Novostavba chodníku bude propojena místem pro přecházení, obdobné místo bude vytvořeno i v místě
propojení se stávajícím chodníkem v místě styku s ul.  Hornická.  Součástí  stavby je úprava stávajícího
navazujícího chodníku v místě styku ulic Sokolská a Hornická, úprava stávajících sjezdů v místě stavby
(snížení obruby na převýšení 0,02m, osazení varovného pásu), oprava kamenné zdi v ploše cca 3,0m2,
prodloužení stávajícího propustku DN200 v místě nového chodníku o 16,0m (uložení do štěrkopísku a
obsypání hutněnou štěrkodrtí) a úprava části oplocení a posun brány v místě sjezdu. 
Konstrukce chodníků jsou navrženy ve skladbě: zámková dlažba šedá Dl 0,06m, pískové lože L 0,03m,
Edef,2 = 50MPa pro štěrkodrť 0/32 ŠDB 0,15m. Sjezdy jsou navrženy ve skladbě: zámková dlažba Dl
0,08m, pískové lože L 0,04m, Edef,2 = 60MPa pro štěrkodrť 0/32 ŠDB 0,20m. Komunikace je navržena ve
skladbě: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 0,04m, postřik spojovací PS-A, asfaltový beton pro
podkladní  vrstvy  ACP16+  0,05m,  Edef,2  =  80MPa  pro  štěrkodrť  0/32  ŠDA  0,15m,  Edef,2  =  50MPa,
štěrkodrť  0/63  ŠDB  0,15m.  Únosnost  zemní  pláně  na   modul  přetvárnosti  Edef,2   =  30MPa  bude
prokázána zatěžovacími zkouškami tak, jako výše uvedené únosnosti vrstev ŠD, kde v případě nedosažení
hodnoty Edef,2 více jak 30MPa je navržena výměna podloží.
Chodníky budou odvodněny příčným sklonem do komunikace a následně do okolního terénu.

Podrobnosti  jsou  uvedené  v  projektové  dokumentaci  „Chodník  podél  ulice  Sokolská,  k.ú.  Zlaté  Hory“,
datum: 08/2018, archivní číslo: mk-2018-06, vypracoval: Ing. Miroslav Knápek, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, ČKAIT 1102989.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba  bude  umíístečna  v  souladu  s  grafičkou  prčíílohou  rozhodnutíí,  kteraí  obsahuje  vyíkres

souččasneího  stavu  uí zemíí  v  mečrčíítku  katastraí lníí  mapy  se  zakresleníím  stavebníího  pozemku,
pozčadovanyím umíístečníím stavby, s vyznaččeníím vazeb a vlivuů  na okolíí, zejmeína vzdaí lenostíí od
hranič pozemku a sousednííčh staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
 1. Stavba bude provedena podle projektoveí  dokumentače ovečrčeneí  ve společčneím rčíízeníí; prčíípadneí

zmečny nesmíí byí t provedeny bez prčedčhozíího povoleníí spečiaí lníího stavebníího uí rčadu.
 2. Na stavenisčti bude stavebnííkem zajisčtečno na viditelneím míísteč  vyvečsčeníí tabule, na ktereí  bude

uvedeno  označčeníí  stavby,  stavebnííka,  zhotovitele,  zpuů sob  provaídečníí  stavby  (dodavatelsky),
kteryí  orgaín a kdy stavbu povolil,  termíín dokonččeníí  stavby. Stavebníík uččiníí  opatrčeníí,  aby po
dobu realizače stavby byla zajisčtečna ččitelnost uí dajuů  na níí uvedenyíčh.

 3. Prči  provaídečníí  stavby musíí  byí t  dodrzčeny Tečhničkeí  kvalitativníí  podmíínky staveb pozemnííčh
komunikačíí.

 4. Stavbu  smíí  provaídeč t  pouze  opraívnečnyí  subjekt.  Stavebníík  prčed  zahaí jeníí  stavebnííčh  pračíí
píísemneč  oznaímíí spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu termíín zahaí jeníí vyístavby a identifikaččníí uí daje
stavebníího podnikatele, kteryí  bude stavbu provaídeč t.

 5. V dostateččneím ččasoveím prčedstihu budou vlastnííči, prčííp. naí jemči stavbou dotččenyíčh pozemkuů
informovaíni o termíínu zahaí jeníí stavby.

 6. Stavebníík je povinen dbaí t na rčaídnou prčíípravu a provaídečníí stavby, musíí míít na zrčeteli zejmeína
očhranu zč ivota a zdravíí osob nebo zvíírčat, očhranu zč ivotníího prostrčedíí a majetku, i sčetrnost k
sousedstvíí.

 7. Stavebníík  zajistíí  vytyččeníí  prostoroveí  polohy stavby podle ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače
osobou  k  tomu  opraívnečnou.  Protokol  o  vytyíččeníí  bude  prčedlozčen  k  zčaídosti  o  vydaíníí
kolaudaččníího souhlasu.

 8. Stavebníík zajistíí, aby na stavbeč  nebo na stavenisčti byla k dispoziči ovečrčenaí  dokumentače stavby
nebo jejíí zmečny.

 9. 9. Stavenisčteč  bude zrčíízeno tak,  aby se stavba mohla rčaídneč  a bezpeččneč  provaídeč t,  nesmíí
dočhaí zet k ohrozčovaíníí  a nadmečrneímu obtečzčovaíníí  okolíí,  ohrozčovaíníí  bezpeččnosti provozu na
pozemníí komunikači. Prčed zahaí jeníím stavby bude prčedaíno stavenisčteč  se zadokumentovaíníím
jeho stavu.

 10.Zarčíízeníí stavenisčteč  a sklaídky budou nejpozdeč ji k datu dokonččeníí stavby odstranečny.
 11.Po dobu vsčečh etap realizače stavby stavebníík zajistíí prčíístup k okolníím nemovitostem, k síítíím

tečhničkeího vybaveníí a k pozčaí rníím zarčíízeníím; stejneč  tak je nutno začhovat i prčíístup a prčííjezd
mj. i pro potrčeby zaíčhranneí  sluzčby a pozčaí rníí očhrany.
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 12.Stavebníík  zajistíí  splnečníí  pozčadavku,  uvedeneího  v  souhlasneím  zaívazneím  stanovisku,  ktereí
vydal Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí  dne 16.11.2018
pod čč.j. MJ/61219/2018/OSUUP/Stv: 
 a) Zaímečr  bude  realizovaín  dle  prčedlozčeneí  dokumentače,  kterou  zpračoval  ing.  Miroslav

Knaípek, Brčustkova 27, 700 30 Ostrava Vyísčkoviče, ČČKÁIT: 1102989 – dopravníí stavby.
 13.Stavbou  budou  prčíímo  dotččeny  nebo  dojde  prčiblíízčeníí  k  síítíím  verčejneí  infrastruktury  a

čhraínečneího uí zemíí naí sledujííčííčh vlastnííkuů  (spraívčuů ), jak je uvedeno v jejičh vyjaídrčenííčh:
 a) GridServičes, s.r.o. dne 22.5.2018 pod zn. 5001717741
 b) ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s. dne 7.5.2018 pod čč.j. 606250/18
 č) ČČEZ Distribuče a.s. dne 10.9.2018 pod zn. 1100397784
 d) Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s. dne 31.8.2018 pod čč. 40/2018
Podmíínky  v  uvedenyíčh  vyjaídrčenííčh  a  prčilozčenyíčh  podmíínkaí čh  budou  prči  realizači  stavby
respektovaíny.

 14.Prčed zahaí jeníím stavebnííčh pračíí bude na stavenisčti vytyččena poloha vesčkeryíčh dotččenyíčh síítíí
tečhničkeího  vybaveníí  a  s  tíímto  vytyíččeníím  musíí  byí t  prokazatelneč  seznaímeni  pračovnííči
stavebníího podnikatele, kterčíí budou provaídeč t stavebníí praíče. Vytyíččeníí síítíí bude provedeno za
uí ččasti prčííslusčnyíčh vlastnííkuů  (spraívčuů ) v souladu s jejičh vyjaídrčeníím. O vytyíččeníí bude proveden
zaípis  do  stavebníího  denííku.  Prči  provaídečníí  stavby  bude  zabezpeččena  jejičh  očhrana  prčed
posčkozeníím,  a  to  i  trčetíí  osobou.  Staívajííčíí  zarčíízeníí  v  provozovaíníí  čči  spraívčuů  síítíí  tečhničkeí
infrastruktury budou po dobu stavby trvale prčíístupneí  pro opravy, uí drzčbu a prčííjezd vozidel, nad
vedeníím bude dodrzčen zaíkaz zrčizovat sklaídky, pojezd tečzčkeí  tečhniky.

 15.Vyskytnou-li se prči provaídečníí  zemnííčh pračíí podzemníí vedeníí v projektu nezakreslenaí , musíí
byí t dalsč íí provaídečníí stavby prčizpuů sobeno skuteččneímu stavu za dozoru prčííslusčnyíčh spraívčuů .

 16.Pro  stavebníí  praí če  a  praí če  souvisejííčíí,  ktereí  budou  probííhat  v  očhrannyíčh  paí smečh
nadzemníího  čči  podzemníího vedeníí  a  zahrnovat  ččinnosti,  ktereí  jsou v  očhrannyíčh  paí smečh
zakaí zaneí ,  zajistíí  stavebníík  prčed  zahaí jeníím  takovyíčh  pračíí  píísemnyí  souhlas  s  ččinnostíí  v
očhranneím paí smu od prčííslusčneího provozovatele prčenosoveí  čči distribuččníí soustavy.

 17.Stavebníík zajistíí  splnečníí  níízče uvedenyíčh pozčadavkuů ,  danyíčh v souhlasneím stanovisku, ktereí
vydal  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  6.6.2018  pod  čč.j.
MJ/25355/2018/02/OZČ P:
 a) Orgaín očhrany prčíírody: S navrzčenou trasou i vlastníí stavbou lze souhlasit za prčedpokladu

dodrzčeníí naí sledujííčííčh podmíínek, stanovenyíčh na zaíkladeč  zaíkona čč. 114/92 Sb., o očhraneč
prčíírody a krajiny ve znečníí prčedpisuů  pozdeč jsč ííčh (daí le jen „zaíkon“):
• Prči stavbeč  bude respektovaína obečnaí  očhrana drčevin prčed posčkozovaíníím a niččeníím ve

smyslu § 7 odst. 1 zaíkona.
• Z  toho  duů vodu  pozčadujeme  dodrzčovat  ČČSN  83  9061  –  Očhrana  stromuů ,  porostuů  a

vegetaččnííčh pločh prči stavebnííčh pračííčh, prčedevsčíím kapitol 4.6 – očhrana stromuů  prčed
mečhaničkyím posčkozeníím, 4.8 – Očhrana korčenoveí  zoí ny prči navaí zčče zeminy a 4.10 –
Očhrana  korčenoveího  prostoru  prči  vyíkopečh  ryíh  nebo  stavebnííčh  jam  (za  korčenovyí
prostor se povazčuje pločha puů dy pod korunou stromu, tzv. okapovaí  linie, zveč tsčenaí  do
stran o 1,5 m, u sloupovityíčh forem o 5 m).

 b) Staí tníí spraíva v odpadoveím hospodaí rčstvíí: 
• Puů vodče  odpaduů  je  povinen  shromazčďovat  odpady  vznikleí  prči  realizači  zaímečru

utrčíídečneí  podle jednotlivyíčh druhuů  a kategoriíí. Míísčeníí nebezpeččnyíčh odpaduů  navzaí jem
nebo s ostatníími odpady, laí tkami nebo materiaí ly je zakaí zaíno.

• Z hlediska zpuů sobu naklaídaíníí s odpady musíí byí t dodrzčovaína hierarčhie dle § 9a, odst. 1
zaíkona o odpadečh. Odpad bude prčedaín opraívnečneí  osobeč  prčednostneč  k rečyklači, poprč.
jineímu  vyuzč itíí.  Pouze  pokud  nebude  vyuzč itíí  odpadu  mozčneí ,  odpad  bude  prčedaín  k
odstranečníí (naprč. formou sklaídkovaíníí).

 č) Staí tníí spraíva v očhraneč  ovzdusčíí: 
• Prči ččinnostečh, produkujííčííčh pračh do ovzdusčíí je nezbytneí  zaveíst opatrčeníí, vedoučíí ke

sníízčeníí  prasčnosti (naprč.  oččista vsčečh mečhanizmuů  prči  odjíízčdečníí  z upravovaneí  pločhy,
mokryí  uí klid  prčíípadneč  zneččisčtečnyíčh  dotččenyíčh  komunikačíí,  prči  sučheím  poččasíí
zkraípečníím  zamezit  sč íírčeníí  pračhu  v  ovzdusčíí,  rčaí dneč  oplačhtovat  prasčnyí  naíklad  prči
prčesunečh apod.).

 18.Pokud prči provaídečníí stavby bude nutneí  uzč íít prčilehleí  pozemníí komunikače jinyím nezč  obvyklyím
zpuů sobem  nebo k  jinyím uí ččeluů m,  nezč  pro  ktereí  jsou  urččeny  (zarčíízeníí  stavenisčteč ,  provaídečníí
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stavebnííčh  pračíí  aj.),  je  trčeba  povoleníí  zvlaí sčtníího  uzč íívaíníí  vydaneí  prčííslusčnyím  silniččníím
spraívníím uí rčadem prčed zahaí jeníím pračíí.

 19.Pokud  by  prči  provaídečníí  stavby  mohlo  dojíít  k  ččaí steččneí ,  prčííp.  uí plneí  uzavíírče  prčilehlyíčh
pozemnííčh komunikačíí,  je nutneí  povoleníí  prčííslusčneího silniččníího spraívníího uí rčadu k uzavíírče
teí to komunikače, a to vydaneí  prčed zahaí jeníím pračíí. (Pozn.: Uzavíírkou se rozumíí opatrčeníí, prči
ktereím dojde ke sníízčeníí poččtu jíízdnííčh pruhuů  čči omezeníí vjezdu do jíízdnííčh pruhuů ). Souvisejííčíí
prčečhodnaí  uí prava  provozu  (prčečhodneí  dopravníí  značčeníí)  bude  provedena  azč  na  zaíkladeč
prčííslusčneího stanoveníí dle § 77 zaíkona čč. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnííčh komunikačííčh,
ve  znečníí  pozdeč jsč ííčh  prčedpisuů  (daí le  jen  „zaíkon  o  provozu  na  pozemnííčh  komunikačííčh)  a
vyhlaí sčkou čč. 294/2015 Sb., kterou se provaídeč jíí pravidla provozu na pozemnííčh komunikačííčh,
vydaneím prčííslusčnyím spraívníím orgaínem. 

 20.Vsčečhna vyjaídrčeníí  a stanoviska spraívčuů  síítíí  a dotččenyíčh orgaínuů  staí tníí  spraívy, kteraí  budou v
dobeč  zahaí jeníí  stavebnííčh pračíí  neplatnaí ,  budou obnovena dle  aktuaí lníího stavu.  Bez teččhto
aktualizačíí nesmíí byí t stavebníí praí če zahaí jeny.

 21.Stavba bude dokonččena v termíínu: 08/2019.
 22.Po dokonččeníí stavby pozčaídejte spečiaí lníí stavebníí uí rčad o vydaíníí kolaudaččníího souhlasu podle §

122 stavebníího zaíkona. 

UÁ ččastnííči rčíízeníí podle § 27 odst. 1 spraívníího rčaídu:
• Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory
• Internet Expert s.r.o., Dukelskaí  722/14, 790 01 Jeseníík
• Karel Voniččka, Sokolskaí  čč.p. 537, 793 76  Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh 
• Eva Voniččkovaí , Sokolskaí  čč.p. 537, 793 76  Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh
• Árčibiskupstvíí olomoučkeí , Wurmova 562/9, 779 00 Olomouč
• Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s., Plynaí renskaí  399, 793 76 Zlateí  Hory

Odůvodnění:
Stavebníík (Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory) dne 15.10.2018
podal zčaídost o vydaíníí společčneího povoleníí pro stavbu „Čhodníík podeí l uliče Sokolskaí , k.uí . Zlateí  Hory“ v
rozsahu stavebnííčh objektuů  „SO 01 - Čhodníík 1“ a „SO 02 - Čhodníík 2“ na pozemku parč. čč. 1417/1,
1871/2,  1939/1,  1988,  1989,  2063,  2272,  2273,  2286,  2288  v  katastraí lníím  uí zemíí  Zlateí  Hory  v
Jesenííkaí čh. Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno společčneí  rčíízeníí. 
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad prozkoumal podanou zčaídost a prčipojenou dokumentači s ohledem na rozsah
podkladuů , ktereí  majíí byí t dle § 94l stavebníího zaíkona prčipojeny k zčaídosti o společčneí  povoleníí. Jelikozč
prčedlozčenaí  zčaí dost nebyla uí plnaí  a nebyla dolozčena vsčemi podklady, potrčebnyími pro jejíí prčezkoumaíníí, a
jejíí  nedostatky  nebylo  mozčneí  odstranit  prči  podaí níí,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  píísemnostíí  ze  dne
17.10.2018 vyzval stavebnííka k jejíímu doplnečníí, souččasneč  rčíízeníí usneseníím prčerusčil. V naívaznosti na §
15 odst. 2 stavebníího zaíkona pozčaídal o zaívazneí  stanovisko orgaín uí zemníího plaínovaíníí.
Po  doplnečníí  čhybeč jííčííčh  podkladuů  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  píísemnostíí  ze  dne  14.1.2019  oznaímil
zahaí jeníí společčneího rčíízeníí znaímyím uí ččastnííkuů m rčíízeníí a dotččenyím orgaínuů m. UÁ ččastnííči rčíízeníí i dotččeneí
orgaíny  byly  souččasneč  s  oznaímeníím  o  zahaí jeníí  rčíízeníí  vyrozumečni  o  mozčnosti  uplatnit  zaívaznaí
stanoviska, naímitky, poprčíípadeč  duů kazy, a to ve lhuů teč  do 15-ti dnuů  ode dne doruččeníí oznaímeníí, a takeí  o
mozčnosti vyjaídrčit se k podkladuů m rozhodnutíí  prčed jeho vydaíníím. Od uí stníího jednaíníí  a ohledaíníí na
míísteč  bylo upusčtečno vzhledem ke skuteččnosti,  zče  spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu jsou dobrče znaímy
pomečry  stavenisčteč  a  zčaídost  poskytovala  dostateččnyí  podklad  k  posouzeníí  stavebníího  zaímečru  a
stanoveníí podmíínek pro jeho provedeníí. 
Ve stanoveneí  lhuů teč  urččeneí  k uplatnečníí  zaívaznyíčh stanovisek, naímitek, poprčíípadeč  duů kazuů  neobdrzčel
spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad od uí ččastnííkuů  rčíízeníí  čči  dotččenyíčh orgaínuů  zčaí dneí  podaíníí.  Takeí  lhuů ta urččenaí  k
seznaímeníí se s podklady pro vydaíníí rozhodnutíí ve večči uplynula bez jakyíčhkoliv krokuů  uččinečnyíčh ze
strany uí ččastnííkuů  rčíízeníí.
V raímči společčneího rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad posoudil, zda stavebníí zaímečr je v souladu s hledisky
uvedenyími § 94o stavebníího zaíkona, projednal jej s uí ččastnííky rčíízeníí a s dotččenyími orgaíny a posoudil
stanoviska a prčipomíínky. 
Obsahem povolovaneí  stavby jsou noveí  čhodnííky. Orgaínem uí zemníího plaínovaíníí  bylo ve večči vydaíno
zaívazneí  stanovisko, zče zaímečr je z hlediska souladu s politikou uí zemníího rozvoje a uí zemneč  plaínovačíí
dokumentačíí a z hlediska uplatnč ovaíníí čííluů  a uí koluů  uí zemníího plaínovaíníí prčíípustnyí.
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Orgaín  uí zemníího  plaínovaíníí  dne  16.11.2018  pod  čč.j.  MJ/61219/2018/OSUUP/Stv  vydal  zaívazneí
stanovisko, kde je mj. uvedeno „Zaímečr je z hlediska souladu s politikou uí zemníího rozvoje a uí zemneč
plaínovačíí dokumentačíí a z hlediska uplatnč ovaíníí čííluů  a uí koluů  uí zemníího plaínovaíníí prčíípustnyí“.  
Projektovaí  dokumentače prčipojenaí  k  zčaídosti  o  vydaíníí  stavebníího povoleníí  prčedmečtneí  stavby byla
zpračovaína osobou s prčííslusčnou autorizačíí. Obsah a rozsah prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače pro
vydaí níí  stavebníího povoleníí  je  v  souladu s Prčíílohou čč.  11 vyhlaí sčky čč.  499/2006 Sb.   Z  prčedlozčeneí
projektoveí  dokumentače  vyplyívaí ,  zče  stavebníí  objekt  je  navrzčen  v  souladu  s  platnyími  normami  a
tečhničkyími prčedpisy vččetneč  vyhlaí sčky čč. 398/2006 Sb. Na zaíkladeč  uvedeneího lze ovečrčit, zče projektovaí
dokumentače je uí plnaí , prčehlednaí  a jsou v odpovíídajííčíí míírče rčesčeny obečneí  pozčadavky na vyístavbu.
Pro posouzeníí zajisčtečníí prčííjezdu ke stavbeč  vččetneč  vččasneího vybudovaíníí tečhničkeího, poprčíípadeč  jineího
vybaveníí  potrčebneího  k  rčaídneímu  uzč íívaíníí  stavby,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  vyčhaí zel  z  prčedlozčeneí
projektoveí  dokumentače. Z teí to vyplyívaí ,  zče zajisčtečníí  prčíístupu na stavbu je po staívajííčííčh pozemnííčh
komunikačííčh.  Prči  posuzovaíníí  uí ččinkuů  budoučíího  uzč íívaíníí  stavby spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  vyčhaí zel  z
prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače  stavby  zpračovaneí  opraívnečnou  osobou  ve  smyslu  stavebníího
zaíkona s prčihleídnutíím k §§ 158 a 159 stavebníího zaíkona,  a  takeí  do stavebníího rčíízeníí  dolozčenyíčh
podkladuů  a zejmeína zaívaznyíčh stanovisek,  rozhodnutíí,  prčíípadneč  jinyíčh opatrčeníí  dotččenyíčh orgaínuů ,
ktereí  čhraíníí v rčíízeníí verčejneí  zaí jmy podle zvlaí sčtnííčh prčedpisuů , zejmeína ze zaívazneího stanoviska orgaí nu
uí zemníího  plaínovaíníí  (Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího  plaínovaíníí),
souhrnneího stanoviska orgaí nu zč ivotníího prostrčedíí (Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí),
zahrnujííčíího  souhlasnaí  stanoviska  jednotlivyíčh  oddeč leníí  jmenovaneího  odboru,  a  takeí  stanoviska
Hasiččskeího zaí čhranneího sboru Olomoučkeího kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík a Poličie ČČeskeí  republiky,
Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníího odboru Jeseníík, dopravníí inspektoraí t.
Prčedlozčenaí  vyjaídrčeníí,  stanoviska,  rozhodnutíí  a  jinaí  opatrčeníí  dotččenyíčh  orgaínuů  uplatnečnaí  ve
společčneím  rčíízeníí  byla  souhlasnaí  a  vzaí jemneč  si  neodporovala.  Uskuteččnečníím  stavby  nebo  jejíím
uzč íívaíníím  tak  nejsou  ohrozčeny  zaí jmy  čhraínečneí  zaíkonem  o  pozemnííčh  komunikačííčh,  provaídeččíí
vyhlaí sčkou  k  tomuto  zaíkonu,  stavebníím  zaíkonem,  prčedpisy  vydanyími  k  jeho  provaídečníí  a  dalsč íími
zvlaí sčtníími prčedpisy zejmeína na uí seku očhrany zč ivotníího prostrčedíí. Pozčadavky dotččenyíčh orgaínuů , ktereí
se vztahovaly na povolovanou stavbu prčedmečtnyím stavebníím povoleníím, stanovil spečiaí lníí  stavebníí
uí rčad v podmíínkaí čh pro provedeníí stavby.
K ovečrčeníí  uí ččinkuů  budoučíího uzč íívaíníí  stavby je  nutneí  uveíst,  zče  vybudovaíníí  noveího mostu dojde ke
zlepsčeníí staívajííčíího stavu a zvyísčeníí bezpeččnosti silniččníího provozu v dotččeneí  lokaliteč .
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad tedy dospeč l k zaívečru, zče umíístečníí stavby je v souladu se sčhvaí lenou uí zemneč
plaínovačíí  dokumentačíí  a vyhovuje obečnyím pozčadavkuů m na vyuzč íívaíníí  uí zemíí,  a takeí ,  zče projektovaí
dokumentače stavby splnč uje obečneí  pozčadavky na vyístavbu. Neshledal tak duů vody, ktereí  by braínily
povoleníí zaímečru.
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad se zabyíval  i  tou otaí zkou,  zda bude prči  provaídečníí  stavby zajisčtečna očhrana
verčejnyíčh  zaí jmuů .  Z  zčaídosti  o  stavebníí  povoleníí  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  zjistil,  zče  stavba  bude
realizovaína  zhotovitelem,  kteryí  vzejde  z  vyíbečroveího  rčíízeníí,  stavba  tedy  bude  provedena
dodavatelskyím zpuů sobem, kteryí  v sobeč  zahrnuje naplnečníí vyísče uvedenyíčh zaí jmuů .
Stavebníík v rčíízeníí dolozč il doklady, kteryími prokaí zal, zče maí  pro potrčebu realizače stavby v potrčebneím
rozsahu  praívo  k  dotččenyím  pozemkuů m  a  stavbaím  dotččenyími  navrhovanou  stavbou.  Prčed  vydaíníím
rozhodnutíí si spečiaí lníí stavebníí uí rčad ovečrčoval skuteččnosti rozhodneí  pro vydaíníí stavebníího povoleníí
nahleídnutíím do evidenče katastru nemovitostíí dostupnyíčh daí lkovyím prčíístupem. 
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad se v raímči probííhajííčíího rčíízeníí zabyíval teízč  otaí zkou vymezeníí okruhu uí ččastnííkuů
rčíízeníí  ve smyslu § 109 stavebníího zaíkona. V rčíízeníí  bylo zkoumaíno,  zda mohou byí t  prčíímo dotččena
praíva osob, kteraí  vyplyívajíí z vlastničtvíí stavby na pozemku, na ktereím maí  byí t stavba provaídečna a daí le
zda mohou byí t  dotččena praíva odpovíídajííčíí  veččneímu brčemeni k tomuto pozemku nebo stavbeč .  Daí le
bylo zkoumaíno, zda mohou byí t  prčíímo dotččena praíva osob, kteraí  vyplyívajíí  z vlastničtvíí  sousedníího
pozemku  nebo  stavby  na  nečm  a  daí le  zda  mohou  byí t  prčíímo  dotččena  praíva  odpovíídajííčíí  veččneímu
brčemenu  k  sousedníímu  pozemku.  Prči  vymezovaíníí  okruhu  uí ččastnííkuů  stavebníího  rčíízeníí,  s  ohledem
mozčneího dotččeníí  jejičh praív, vyčhaí zel spečiaí lníí  stavebníí uí rčad zejmeína z rozsahu povolovaneí  stavby,
odstupuů  stavby  od  hranič  pozemkuů  a  staveb  na  ničh,  mozčnostečh  a  zpuů sobu  zaí sobovaíníí  stavby
materiaí lem,  a  mozčnyíčh  vlivuů  provaídečníí  stavby  na  sousedníí  pozemky  a  stavby  (naprč.  prasčnost,
hluččnost, nutnost provedeníí stavby ze sousedníího pozemku apod.), mozčnyíčh vlivuů  realizovaneí  stavby
na sousedníí pozemky a stavby vččetneč  síítíí tečhničkeí  infrastruktury. Na zaíkladeč  vyísče uvedeneího dospeč l
spečiaí lníí stavebníí uí rčad k zaívečru, zče v daneím prčíípadeč  toto praívníí postaveníí prčííslusčíí vedle stavebnííka
subjektuů m:  Internet  Expert  s.r.o.,  Karel  Voniččka,  Eva  Voniččkovaí ,  Árčibiskupstvíí  olomoučkeí ,  Sluzčby
mečsta Zlatyíčh Hor, a.s. a osobaím, jejííčhzč  vlastničkeí  praívo nebo jineí  veččneí  praívo k sousedníím stavbaím
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anebo sousedníím pozemkuů m nebo stavbaím na ničh muů zče byí t společčnyím povoleníím prčíímo dotččeno, a
to k pozemkuů m parč.čč. 1841, 1871/1, 1871/6, 1932/1, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941/1,
1941/2, 1941/3, 1941/4, 1976, 1977/1, 1977/2, 1984, 1985, 1986, 1987/1, 1990, 1991, 2001,  2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009/1, 2258, 2259/1, 2259/2, 2260, 2262, 2263/4, 2263/5, 2264,
2267/4, 2268, 2271, 2274, 2282, 2283, 2284, 2285, 2289, 2291/1, 2292, 2293/1, 2293/2, 2308, 2309,
2310,  2311  v  katastraí lníím  uí zemíí  Zlateí  Hory  v  Jesenííkaí čh  a  staveb  evidovanyíčh  v  uvedeneím
katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 451, 485, 489, 492, 500, 538, 539, 540, 554, 575, 578, 647,
648, 674, 681, 687, 688, 825, 826.
Na  zaíkladeč  vyísče  uvedeneího  spolu  s  prčezkoumaíníím  prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače  spečiaí lníí
stavebníí uí rčad posoudil, zče provaídečníím povolovaneí  stavby tak nebudou prčíímo dotččeny vlastničkaí  praíva
dalsč ííčh vlastnííkuů  sousednííčh pozemkuů  nebo staveb na ničh a ani prčíímo dotččena praíva osob, ktereí  majíí
k sousedníím pozemkuů m praívo odpovíídajííčíí veččneímu brčemenu.

Spečiaí lníí stavebníí uí rčad vyčhaí zel z naí sledujííčííčh podkladuů  rozhodnutíí dolozčenyíčh pro jeho vydaíníí:
• ZČ aídost o stavebníí povoleníí
• Projektovaí  dokumentače
• Vyípisy z katastru nemovitostíí
• Souhlas vlastnííka pozemku parč.čč. 2272, 2273, 2286, 2288v k.uí . Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh 
• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí dne 16.11.2018 pod čč.j.

MJ/61219/2018/OSUUP/Stv: zaívazneí  stanovisko orgaínu uí zemníího plaínovaíníí – viz. podmíínka
čč. 12

• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  6.6.2018  pod  čč.j.
MJ/25355/2018/02/OZČ P: viz. podmíínka čč. 17

• Mečstskyí  uí rčad  Zlateí  Hory,  silniččníí  spraívníí  uí rčad  dne  7.12.2018  pod  zn.  MZH/07684/2018:
souhlas s prčipojeníím novyíčh čhodnííkuů  a uí pravou staívajííčííčh prčipojeníí 

• Mečstskyí  uí rčad  Zlateí  Hory,  silniččníí  spraívníí  uí rčad  dne  9.1.2019  pod  čč.j.  MZH/00124/2019:
rozhodnutíí o povoleníí prčipojeníí

• Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje,  uí zemníí  odbor Jeseníík dne 24.10.2018 pod čč.j.
HSOL-5769-2/2018: souhlas

• Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t dne
2.7.2018 pod čč.j. KŘPM-82039/ČČ J-2018-141106: souhlas

• GridServičes, s.r.o. dne 22.5.2018 pod zn. 5001717741: viz. podmíínka čč. 13
• ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s. dne 7.5.2018 pod čč.j. 606250/18: viz. podmíínka čč. 13
• ČČEZ Distribuče a.s. dne 10.9.2018 pod zn. 1100397784: viz. podmíínka čč. 13
• Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s. dne 31.8.2018 pod čč. 40/2018: viz. podmíínka čč. 13
• Árčibiskupstvíí Olomoučkeí  dne 7.8.2018 pod čč.j. 3437/2018 a 4309/2018: uvedeny podmíínky

tyíkajííčíí se majetkopraívnííčh vztahuů
• Telčo pro Servičes, a.s. dne 7.5.2018 pod zn. 0200749072: nedojde k dotččeníí
• Internet Expert s.r.o. dne 14.9.2018: nedojde k dotččeníí
• NIPI  Bezbarieíroveí  prostrčedíí,  o.p.s.  dne  1.9.2018  pod  zn.  005180104:  nemaíme  zaí sadníí

prčipomíínky

Z prčedlozčenyíčh podkladuů  a stanovisek dotččenyíčh orgaínuů  a dalsč ííčh posouzeníí  pak spečiaí lníí  stavebníí
uí rčad  dospeč l  k  zaívečru,  zče  uskuteččnečníím  stavby  nebudou  ohrozčeny verčejneí  zaí jmy ani  neprčimečrčeneč
omezena čči ohrozčena praíva a praívem čhraínečneí  zaí jmy uí ččastnííkuů  rčíízeníí. Pozčadavky a podmíínky spraívčuů
a vlastnííkuů  verčejneí  infrastruktury obsazčeneí  v dolozčenyíčh vyjaídrčenííčh, ktereí  se tyíkaly provedeníí stavby
v rozsahu povolovanyíčh stavebnííčh objektuů  a jejičh rčaídneího uzč íívaíníí, byly zapračovaíny do podmíínek
pro  provedeníí  stavby  ve  vyíroku  rozhodnutíí  a  jsou  takteízč  zapračovaíny  do  prčedlozčeneí  projektoveí
dokumentače k vydaíníí stavebníího povoleníí. Podmíínky uvedeneí  ve vyjaídrčenííčh vlastnííkuů /spraívčuů  síítíí
verčejneí  infrastruktury,  vlastnííkuů /majetkovyíčh  spraívčuů  pozemkuů  čči  staveb  dotččenyíčh  prčedmečtnou
stavbou  v  rozsahu  povolovanyíčh  stavebnííčh  objektuů ,  ktereí  se  tyíkajíí  majetkovyíčh  čči  finanččnííčh
pozčadavkuů , nejsou zapračovaíny do podmíínek pro provedeníí stavby tohoto povoleníí. Tyto pozčadavky
musíí byí t rčesčeny samostatneč  uzavrčeníím smluv čči dohod mezi stavebnííkem a tečmito spraívči čči vlastnííky
dotččenyíčh síítíí, staveb a pozemkuů .
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  prči  posouzeníí  zčaí dosti  stavebnííka  zajistil  vzaí jemnyí  soulad  prčedlozčenyíčh
stanovisek dotččenyíčh orgaí nuů  vyzčadovanyíčh zvlaí sčtníími prčedpisy a zahrnul je do podmíínek rozhodnutíí.
Jednotlivaí  stanoviska  dotččenyíčh  orgaí nuů  uplatnečnaí  ve  stavebníím  rčíízeníí  byla  zvaí zčena  a  vyuzč ita  prči
stanoveníí  podmíínek tohoto  rozhodnutíí.  Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  stanovil  i  dalsčíí  podmíínky,  kteryími
zabezpeččil  očhranu verčejnyíčh  zaí jmuů  prčedevsčíím z  hledisek minimalizače  negativnííčh  vlivuů  stavebníí
ččinnosti na okolíí,  z hledisek bezpeččnosti praí če a tečhničkyíčh zarčíízeníí.  Podmíínky rovnečzč  v nezbytneí
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míírče  stanovíí  pozčadavky na  provaídečníí  stavby  z  hlediska  organizače  vyístavby ve  vztahu  k  očhraneč
prčíírody  a  krajiny.  Stanovenyími  podmíínkami  rozhodnutíí  zajistil  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  očhranu
verčejnyíčh  a  soukromyíčh  zaí jmuů  uí ččastnííkuů  rčíízeníí  s  duů razem  na  rčaídnyí  pruů bečh  provaídečníí  stavby  s
ohledem  na  očhranu  zč ivotníího  prostrčedíí,  očhranu  síítíí  tečhničkeího  vybaveníí,  bezpeččnost  praí če  prči
provaídečníí  stavebnííčh  pračíí,  prčíístupu  k  nemovitostem  apod.  Mozčneí  pozčadavky  na  rčesčeníí  naíhrad
prčíípadnyíčh  sčkod  vzniklyíčh  stavbou  jsou  obečneč  rčesčeny  prčííslusčnyími  ustanoveníími  obččanskeího
zaíkonííku. 
V raímči stavebníího rčíízeníí  nebyla uplatnečna naímitka, poprčíípadeč  duů kaz uí ččastnííkuů  rčíízeníí,  ani zaívaznaí
stanoviska dotččenyíčh orgaínuů , ktereí  by braínily vydaíníí stavebníího povoleníí. 
Vzhledem k tomu, zče v pruů bečhu stavebníího rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad neshledal duů vody, ktereí  by
braínily povoleníí a provedeníí stavby, rozhodl zpuů sobem uvedenyím ve vyíroku tohoto rozhodnutíí. 

Poučení účastníků:
Proti  tomuto  rozhodnutíí  se  lze  odvolat  do  15  dnuů  ode  dne  jeho  oznaímeníí  ke  Krajskeímu  uí rčadu
Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, podaíníím u zdejsč íího spraívníího orgaínu.
Odvolaíníí se podaívaí  s potrčebnyím poččtem stejnopisuů  tak, aby jeden stejnopis zuů stal spraívníímu orgaínu a
aby kazčdyí  uí ččastníík dostal jeden stejnopis. Nepodaí -li uí ččastníík potrčebnyí  poččet stejnopisuů , vyhotovíí je
spraívníí orgaín na naíklady uí ččastnííka. Odvolaíníím lze napadnout vyírokovou ččaí st rozhodnutíí, jednotlivyí
vyírok nebo jeho vedlejsč íí ustanoveníí. Odvolaíníí jen proti oduů vodnečníí rozhodnutíí je neprčíípustneí .
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad po dni nabytíí praívníí moči vyíroku o umíístečníí stavby doruččíí zčadateli stejnopis
píísemneího vyhotoveníí společčneího povoleníí opatrčenyí  dolozčkou praívníí moči spolu s ovečrčenou grafičkou
prčíílohou, stejnopis píísemneího vyhotoveníí společčneího povoleníí opatrčenyí  dolozčkou praívníí moči doruččíí
takeí  míístneč  prčííslusčneímu obečníímu uí rčadu, pokud neníí stavebníím uí rčadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebníího zaíkona, takeí  stavebníímu uí rčadu prčííslusčneímu k povoleníí stavby.
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  po  dni  nabytíí  praívníí  moči  vyíroku  o  povoleníí  stavby  zasčle  zčadateli  jedno
vyhotoveníí ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače a sčtíítek obsahujííčíí identifikaččníí uí daje o povoleneí  stavbeč .
Dalsčíí  vyhotoveníí  ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače zasčle  vlastnííkovi  stavby,  pokud neníí  zčadatelem.
ZČ adatel je povinen sčtíítek prčed zahaí jeníím stavby umíístit na viditelneím míísteč  u vstupu na stavenisčteč  a
ponečhat jej tam azč  do dokonččeníí stavby, prčíípadneč  do vydaíníí kolaudaččníího souhlasu; rozsaíhleí  stavby
se mohou označčit jinyím vhodnyím zpuů sobem s uvedeníím uí dajuů  ze sčtíítku.
Společčneí  povoleníí  maí  podle  §  94p  odst.  5  stavebníího  zaíkona  platnost  2  roky.  Stavba  nesmíí  byí t
zahaí jena, dokud rozhodnutíí nenabude praívníí moči.

„otisk uí rčedníího razíítka“
v.r.
Ing. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
 

Poplatek:
Spraívníí poplatek podle zaíkona čč. 634/2004 Sb., o spraívnííčh poplatčííčh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
polozčky 18 odst. 1 píísm. f) ve vyísč i 10000 Kčč byl zaplačen.

Toto  rozhodnutí  musí  být  vyvěšeno  po  dobu  15  dnů  na  úřední  desce  a  též  způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvečsčeno dne: …………………………………… Sejmuto dne: ………………………………………..

Řazíítko, podpis orgaí nu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí rozhodnutíí:
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Obdrží:
UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí jednotliveč  (§ 94k píísm. a) azč  d) stavebníího zaíkona, ve smyslu § 94m odst. 2
stavebníího zaíkona):
Stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník 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 vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Mečsto Zlateí  Hory, IDDS: rx8a99k
Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqčh9m
Karel Voniččka, Sokolskaí  čč.p. 537, 793 76  Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh
Eva Voniččkovaí , Sokolskaí  čč.p. 537, 793 76  Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh
Árčibiskupstvíí olomoučkeí , IDDS: hrthnsr
Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s., IDDS: 86igb9x

UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí verčejnou vyhlaí sčkou (§ 144 odst. 6 spraívníího rčaídu v souladu s § 94k píísm. e)
stavebníího zaíkona, ve smyslu § 94m odst. 2 stavebníího zaíkona):
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tedy:
parč.čč. 1841, 1871/1, 1871/6, 1932/1, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941/1, 1941/2, 1941/3,
1941/4, 1976, 1977/1, 1977/2, 1984, 1985, 1986, 1987/1, 1990, 1991, 2001,  2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2009/1, 2258, 2259/1, 2259/2, 2260, 2262, 2263/4, 2263/5, 2264, 2267/4, 2268, 2271,
2274,  2282,  2283,  2284,  2285,  2289,  2291/1,  2292,  2293/1,  2293/2,  2308,  2309,  2310,  2311  v
katastraí lníím uí zemíí Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh a staveb evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez
čč.p./čč.e. i pod čč.p. 451, 485, 489, 492, 500, 538, 539, 540, 554, 575, 578, 647, 648, 674, 681, 687, 688,
825, 826. 

Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí, Masarykovo naím. 167/1, 790 01
Jeseníík
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka čč.p. 1147/10, 790 01  Jeseníík 
Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího  kraje,  uí zemníí  odbor  Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t,  IDDS:
6jwhpv6
Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, silniččníí spraívníí uí rčad, naím. Svobody čč.p. 80, 793 76  Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh
Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
 
Na večdomíí:
NIPI bezbarieíroveí  prostrčedíí, o.p.s., IDDS: 5eč62h6

Prčííloha: 
Katastraí lníí situaččníí vyíkres (1xÁ3)
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