
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/40947/2019/MK
Sp.zn.: MJ/12483/2019/12/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 08.08.2019
 

Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IČČO
04973984, Adolfoviče 60, 790 01  Beč laí  pod Pradečdem

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
VEŘČ EJNOU VYHLAÁ 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
07.03.2019  podalo  Mečsto  Zlateí  Hory,  IČČO  00296481,  naím.  Svobody  80,  793  76   Zlateí  Hory,  v
zastoupeníí:  TUMVIA  s.r.o.,  IČČO  04973984,  Adolfoviče  60,  790  01   Beč laí  pod  Pradečdem  (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:
Chodníky na ulici Nádražní ve Zlatých Horách

SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek "A"
SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek "B"

SO102 Čhodníík u MSČ
SO103 Míístníí komunikače
SO301 Desčťovaí  kanalizače
SO401 Verčejneí  osveč tleníí

(daí le  jen  „stavba“)  na  pozemku  parč.  čč.  1368/1,  1416,  1417/1,  1444,  1452/3,  1452/6,  1456/2 v
katastraí lníím uí zemíí Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh.

Stavba obsahuje:
• SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek „A“   rčesč íí uí pravu vedeníí betonoveího silniččníího obrubnííku

po leveí  straneč  krajskeí  komunikače II/457 ul. Naídrazčníí ve smečru Jeseníík – Zlateí  Hory na deí lče
36,74m.  Čhodníík  je  navrzčen  sč íírčky  1,50m z betonoveí  zaímkoveí  dlazčby (v  míísteč  napojeníí  na
staívajííčíí čhodníík na mosteč  prčes Zlatyí  potok sč íírčky 1,15m). Ve staniččeníí km0,00971 je navrzčena
uí prava staívajííčíího prčečhodu pro čhodče sč íírčky 3,00m  čelkoveí  deí lky v ose prčečhaí zeníí  8,00m,
propojujííčíího SO101 Čhodníík na ul.  Naídrazčníí  uí sek „A“ a SO102 Čhodníík u MSČ .  Ve staniččeníí
km0,01821 dojde k uí praveč  staívajííčíího sjezdu k ŘD čč.p. 311 sč íírčky 5,50m. Prčííččnyí  sklon čhodnííku
je  navrzčen  jednostrannyí  v  hodnoteč  2,00% klesajííčíí  k  prčilehleí  vozovče  krajskeí  komunikače
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II/457 ul. Naídrazčníí, s vyí jimkou upravovaneího sjezdu, kde prčííččnyí  sklon klesaí  opaččnyím smečrem,
tedy k pozemku parč. čč. 1446. Podeí lnyí  sklon je navrzčen v rozmezíí -0,78% azč  +1,32%.  Čhodníík
je navrzčen ve skladbeč : betonovaí  zaímkovaí  dlazčba DL60 60 mm, lozče z drčeneího kameniva L40
40 mm, sčtečrkodrť  SČDB   min. 150 mm, zhutnečnaí  zemníí plaínč  Edef,2 min. 30 MPa. V míístečh
sjezduů  (prčipojeníí  sousednííčh nemovitostíí)  budou čhodnííky provedeny ve skladbeč :  betonovaí
zaímkovaí  dlazčba DL80 80 mm, lozče z drčeneího kameniva L40 40 mm, sčtečrkodrť SČDB min. 200
mm, zhutnečnaí  zemníí plaínč  Edef,2 min. 30 MPa.

• SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek „B“   začčíínaí  napojeníím na uí sek „A“ v míísteč  sjezdu na parč. čč.
1446 a pokraččuje nahrazeníím staívajííčííčh betonovyíčh silniččnííčh paneluů  čhodnííkem z betonoveí
zaímkoveí  dlazčby  azč  k  parkovisčti  z  betonovyíčh  silniččnííčh  paneluů  v  čelkoveí  deí lče  66,93m.
Čhodníík  je  ukonččen  ve  vzdaí lenosti  1,00m  za  míístem  prčíístupu  k  prčečhodu  pro  čhodče.  Ve
staniččeníí  km0,01844  bude  provedena  uí prava  napojeníí  vstupu  vpravo,  sč íírčky  1,20m  vččetneč
obrubnííkuů . Ve staniččeníí km0,06433 bude upraven staívajííčíí prčečhod pro čhodče prčes krajskou
komunikači na čelkovou deí lku v ose prčečhaí zeníí 6,60m vččetneč  uí pravy opaččneí  strany čhodnííku v
deí lče čča 5,00m. Podeí lnyí  sklon je navrzčen v rozmezíí +0,74% azč  +2,03%. Čhodníík je navrzčen ve
skladbeč :  betonovaí  zaímkovaí  dlazčba  DL60  60  mm,  lozče  z  drčeneího  kameniva  L40  40  mm,
sčtečrkodrť  SČDB   min. 150 mm, zhutnečnaí  zemníí  plaínč  Edef,2 min. 30 MPa. V míístečh sjezduů
(prčipojeníí sousednííčh nemovitostíí) budou čhodnííky provedeny ve skladbeč : betonovaí  zaímkovaí
dlazčba DL80 80 mm, lozče  z  drčeneího kameniva L40 40 mm, sčtečrkodrť SČDB min.  200 mm,
zhutnečnaí  zemníí plaínč  Edef,2 min. 30 MPa.

• SO102 Čhodníík u MSČ   rčesčíí umíístečníí čhodnííku podeí l stečny budovy MSČ  na míístníí komunikači ul.
Wolkerova  a  od  staniččeníí  čča  km0,01710  vedeníí  silniččníího  obrubnííku  pro  vytvorčeníí
bezpeččnostníího travnateího paí su mezi tíímto obrubnííkem a novyím čhodnííkem a daí le propojeníí
s SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek „A“ uí pravou prčečhodu pro čhodče. Napojeníí na staívajííčíí
čhodníík  na  mosteč  prčes  Zlatyí  potok je  navrzčeno míístem pro prčečhaí zeníí  prčes  SO103 Míístníí
komunikače. Čhodníík je navrzčen sč íírčky 1,50m – 3,00m z betonoveí  zaímkoveí  dlazčby. Ve staniččeníí
km0,00311  dojde  k  uí praveč  staívajííčíího  sjezdu  sč íírčky  4,35m.  Ve  staniččeníí  km0,00587  –
km0,01862  je  čhodníík  ze  strany  od  vozovky  míístníí  komunikače  ul.  Wolkerova  lemovaín
betonovyími palisaídami 800/165/120mm do betonu s betonovou boččníí  opečrou. Ve staniččeníí
km0,03821 je  navrzčena  uí prava  staívajííčíího  prčečhodu pro čhodče prčes  krajskou  komunikači
II/457 ul.  Naídrazčníí.  Míísto pro prčečhaí zeníí  prčes míístníí  komunikači  ul.  Jeseničkeí  naíbrčezč íí  maí
deí lku 4,53m, navazujííčíí propojovačíí uí sek na most maí  deí lku 4,17m a sč íírčku 0,93m – 1,50m mezi
betonovyími obrubnííky.  Prčilehlyí  tereín mezi  nezpevnečnou krajničíí  SO103 Míístníí  komunikače
vpravo  a  vneč jsč íí  hranou  čhodnííkoveího  obrubnííku  propojovačíího  uí seku  bude  plynule
vysvahovaín azč  do uí rovneč  horníí  hrany tohoto obrubnííku,  aby byl umozčnečn obččasnyí  prčejezd
tečhniky Povodíí  Odry obsluhujííčíí  koryto Zlateího  potoka.  Prčííččnyí  sklon čhodnííku  je  navrzčen
jednostrannyí  v  hodnoteč  2,00%  klesajííčíí  k  prčilehleí  vozovče  krajskeí  komunikače  II/457  ul.
Naídrazčníí,  s vyí jimkou upravovaneího sjezdu, kde prčííččnyí  sklon klesaí  opaččnyím smečrem, tedy k
pozemku parč.  čč.  1416.  Podeí lnyí  sklon je  navrzčen v rozmezíí  -3,73% azč  +0,92%. Čhodníík  je
navrzčen ve skladbeč : betonovaí  zaímkovaí  dlazčba DL60 60 mm, lozče z drčeneího kameniva L40 40
mm, sčtečrkodrť  SČDB   min. 150 mm, zhutnečnaí  zemníí plaínč  Edef,2 min. 30 MPa. V míístečh sjezduů
(prčipojeníí sousednííčh nemovitostíí) budou čhodnííky provedeny ve skladbeč : betonovaí  zaímkovaí
dlazčba DL80 80 mm, lozče  z  drčeneího kameniva L40 40 mm, sčtečrkodrť SČDB min.  200 mm,
zhutnečnaí  zemníí plaínč  Edef,2 min. 30 MPa.

• SO103 Míístníí komunikače   rčesč íí uí pravu smečroveího vedeníí ččaí sti míístníí komunikače ul. Jeseničkeí
naíbrčezč íí  od rohu budovy MSČ  azč  po napojeníí  na  krajskou komunikači  II/457 ul.  Naídrazčníí,  v
čelkoveí  deí lče  14,29m  s  odstranečníím  staívajííčííčh  konstrukččnííčh  vrstev  komunikače  a
vytvorčeníím  novyíčh.  Komunikače  je  navrzčena  s  sč íírčkou  asfaltoveího  krytu  3,00m  s
oboustrannyími nezpevnečnyími krajničemi sč íírčky 0,50m ze sčtečrkodrti tl. 0,10m. Prčííččnyí  sklon je
navrzčen jako jednostrannyí  o hodnoteč  2,50% klesajííčíí k hraneč  koryta Zlateího potoka. Podeí lnyí
sklon  je  navrzčen  s  jednotnyím  sklonem  +0,90%  na  čeleím  uí seku.  Míístníí  komunikače  ul.
Jeseničkeí  naíbrčezč íí bude provedena v konstrukči: asfaltovyí  beton pro obrusneí  vrstvy AČO 11 40
mm, spojovačíí  postrčik emulzníí  PS, E, asfaltovyí  beton pro podkladníí vrstvy AČP 16+ 50 mm,
infiltraččníí  postrčik  emulzníí  PI,  A,  sčteč rkodrť  SČDA  150  mm,  sčtečrkodrť  SČDB   min.  150  mm,
zhutnečnaí  zemníí plaínč  Edef,2 min. 30 MPa.

• SO301 Desčťovaí  kanalizače   zahrnuje  čelkem dveč  noveí  uliččníí  vpusti  VP1 a VP2,  ktereí  budou
odvaídeč t  desčťoveí  sraí zčky  z  novyíčh  i  staívajííčííčh  zpevnečnyíčh  pločh  v  dotččeneím  uí zemíí.  Vpusť
desčťoveí  kanalizače  VP1  bude  napojena  na  staívajííčíí  splasčkovou  kanalizači  vedoučíí  v  jejíí
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blíízkosti, vpusť VP2 je napojena na staívajííčíí sčačhtu desčťoveí  kanalizače v travnateí  plosče prčed
materčskou sčkolou. Desčťoveí  sraí zčky z novyíčh i staívajííčííčh zpevnečnyíčh pločh v rčesčeneím uí zemíí
budou svedeny prčííččnyími a podeí lnyími sklony na odvodnč ovačíí prouzček sčíírčky 0,20m ze zčuloveí
kostky 8/10 do betonu a daí le do čelkem 2ks novyíčh uliččnííčh vpustíí s litinovyími mrčíízčemi. Vpusť
VP1 bude napojena na staívajííčíí  splasčkovou kanalizači  vedoučíí  v  jejíí  blíízkosti,  vpusť VP2 je
napojena  na  staívajííčíí  sčačhtu  desčťoveí  kanalizače  v  travnateí  plosče  prčed  materčskou  sčkolou.
Skladbu vpusti VP1 tvorčíí  betonoveí  prvky v kombinači s litinou ve slozčeníí:  litinovaí  otevííračíí
mrčíízč  500mm x 500mm s raímem se zabezpeččeníím proti kraídezč i  s vysokyím kalovyím kosčem,
vyrovnaívačíí prsteneč, skruzč  horníí, 2ks skruzč  strčedníí, skruzč  s otvorem pro PVČ DN200 a dno s
kalovou prohlubníí. Skladbu vpusti VP2 tvorčíí betonoveí  prvky v kombinači s litinou ve slozčeníí:
litinovaí  otevííračíí  mrčíízč  500mm x 500mm s raímem se zabezpeččeníím proti  kraídezč i  s  níízkyím
kalovyím kosčem, vyrovnaívačíí prsteneč, skruzč  horníí a dno s vyí tokem pro PVČ DN200. Vesčkereí
betonoveí  prvky  vpustíí  jsou  navrzčeny  pruů mečru  DN450 a  budou  provedeny  na  podkladníím
betonu Č12/15 tl. 0,10m s rozmečrem min. 0,60m x 0,60m. Vpusti budou napojeny na staívajííčíí
kanalizači novyím vedeníím PVČ DN200 s trčíídou pevnosti SN8 čelkoveí  deí lky 16,00m. Kanalizače
se  provede  do  otevrčeneího  vyíkopu  na  sčtečrkopíískovyí  podsyp  tlousčťky  0,10m.  Potrubíí  bude
obsypaíno píískem 30čm nad povrčh potrubíí (nehutnit). Dalsč íí zaí sypovyí  materiaí l potrubíí bude
vrstven v tl. max. 0,20m a kazčdaí  vrstva dostateččneč  zhutnečna, aby bylo zabraínečno deformačíím
povrčhu  komunikačíí  a  zpevnečnyíčh  pločh.  Na  takto  prčipraveneím  a  dostateččneč  zhutnečneím
podkladu bude  provedena  finaí lníí  konstrukče  zpevnečnyíčh,  resp.  nezpevnečnyíčh  pločh.  Podeí l
stečny  budovy  MSČ  bude  proveden trativod  z  ččaí steččneč  perforovaneí  vsakovačíí  trubky  DN100
napojeneí  na  uliččníí  vpusť  VP2.  Trativod  bude  proveden  do  drenaí zčníího  obsypu  na  vrstveč
nepropustneího podsypu. Dno ryíhy pro trativod musíí byí t sč íírčky min. 0,20m a sklon vyíkopu se
stečnou v pomečru 5:1. Podeí l čeleí  stečny bude v míísteč  noveího trativodu provedena nopovaí  folie
vyísčky 0,50m s ukonččovačíí odveč traívačíí lisčtou.

• SO401 Verčejneí  osveč tleníí   rčesčíí rozmíístečníí čelkem 4ks novyíčh prčisveč tlovačííčh stozčaí rkuů  verčejneího
osveč tleníí typu STP 6, se svíítidlem AMPEŘA MIDI, 48 LED (VO1 a VO2), 32 LED (VO3 a VO4),
50W v zaívečsneí  vyísčče 6,00m na rovneím vyí lozčnííku typ UD1 s deí lkou  vylozčeníí v zaívislosti na
jednotlivyíčh lampaí čh. Vsčečhny stozčaí rky budou uzemnečny zemnííčíí  kulatinou FeZn Ø10mm2,
kteraí  bude  propojena  k  zemničíí  paí sovineč  FeZn  30/4  svorkou  SŘ03  ulozčenou  soubečzčneč  s
kabelovyím  vedeníím  v  čeleí  trase  navrzčeneího  vedeníí.  Zemníí  vedeníí  bude  z  ččaí sti  prčihrnuto
prosaí tou  zeminou,  poteí  zakryto  ččervenou  vyístrazčnou  foliíí,  kteraí  bude  zasypaína  zbytkem
zeminy. Hloubka ulozčeníí zemníího vedeníí bude 0,70m. Vyíkop bude rčaídneč  zahrnut a zhutnečn po
vrstvaí čh.  Noveí  stozčaí rky budou zabetonovaíny v zaíkladovyíčh jaímaíčh o hloubče 1,50m, resp.
1,20m, v zaívislosti na pouzč iteím typu stozčaí rku. Lampy VO1 a VO2 jsou napojeny z rozvadeččče
umíístečneího na fasaídeč  materčskeí  sčkoly ze strany od Zlateího potoka, lampy VO3 a VO4 budou
napojeny v míísteč  staívajííčíí  lampy, kteraí  bude odstranečna. Čelkovaí  deí lka noveího kabelu VO je
66,00m. Z čelkoveí  deí lky noveího vedeníí  bude čelkem 21,00m provedeno rčíízenyím protlakem
pod krajskou komunikačíí II/457 ul. Naídrazčníí. Startovačíí jaímy pro protlak musíí byí t o rozmečru
min. 2,00m x 2,00m a hloubky min. 1,50m, prostor prčed startovačíí jaímou musíí byí t min. deí lky
7,00m.

Navržená místní úprava provozu (trvalé dopravní značení) není součástí tohoto stavebního řízení. Její
provedení bude určeno samostatným stanovením po projednání opatřením obecné povahy, na základě
podání příslušné žádosti.

Podrobnosti  jsou uvedeny v  projektové dokumentaci  „Chodníky na ulici  Nádražní  ve  Zlatých Horách“,
datum vypracování: 01/2018, zodp. projektant: Ing. Milan Marcinov, autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1201150 a Ing. Ladislav oravec, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, ČKAIT 1201116.

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.
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
 1. Stavba bude provedena ve smyslu projektoveí  dokumentače ovečrčeneí  ve stavebníím rčíízeníí,  za

dodrzčeníí  naí sledujííčííčh  podmíínek;  prčíípadneí  zmečny  nesmíí  byí t  provedeny  bez  prčedčhozíího
povoleníí spečiaí lníího stavebníího uí rčadu.

 2. 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.

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

 4. Stavebníík  prčed  zahaí jeníím  pračíí  oznaímíí  spečiaí lníímu  stavebníímu  uí rčadu  identifikaččníí  uí daje
zhotovitele  stavby,  termíín  zahaí jeníí  stavby,  osobu  vykonaívajííčíí  stavebníí  dozor  a  osobu
stavbyvedoučíího.

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

 6. Na  stavenisčti  bude  stavebnííkem  zajisčtečno  na  viditelneím  míísteč  vyvečsčeníí  tabule  „stavba
povolena“, na ktereí  bude mj. uvedeno označčeníí stavby, stavebnííka, zhotovitele. Stavebníík uččiníí
opatrčeníí, aby po dobu realizače stavby byla zajisčtečna ččitelnost uí dajuů  na níí uvedenyíčh.

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

 8. 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  navazujííčíí
pozemníí komunikači.

 9. Po  čelou  dobu  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.

 10.1Zarčíízeníí stavenisčteč  a sklaídky budou nejpozdeč ji k datu dokonččeníí stavby odstranečny.
 11.ZČ adatel  oznaímíí  spečiaí lníímu  stavebníímu  uí rčadu  tyto  faí ze  vyístavby  pro  kontrolníí  prohlíídky

stavby:
 a) vytyččeníí stavby 
 b) osazeníí vpustíí
 č) poklaídka kabelu a umíístečníí stozčaí ruů  osveč tleníí
 d) provaídečníí poklaídky jednotlivyíčh vrstev komunikače

 12.Stavbou  budou  prčíímo  dotččeny  nebo  dojde  prčiblíízčeníí  k  síítíím  verčejneí  infrastruktury
naí sledujííčííčh vlastnííkuů  (spraívčuů ), jak je uvedeno v jejičh vyjaídrčenííčh:
 a) ČČEZ Distribuče, a.s. dne 4.12.2018 pod zn. 1101648203
 b) GridServičes, s.r.o. dne 2.10.2018 pod zn. 5001794717
 č) ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura, a.s. dne 24.9.2018 pod zn. 727925/18
 d) Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s., dne 21.9.2018 pod čč. 44/2018
Podmíínky jednotlivyíčh vlastnííkuů  (spraívčuů ) verčejneí  infrastruktury budou prči  realizači stavby
respektovaíny. Uvedenaí  vyjaídrčeníí  a grafičkeí  prčíílohy jsou souččaí stíí  dokladoveí  prčíílohy ovečrčeneí
projektoveí  dokumentače.

 13.Prčed zahaí jeníím stavebnííčh pračíí bude na stavenisčti vytyíččena 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.

 14.Vyskytnou-li se prči provaídečníí pračíí vedeníí inzčenyí rskyíčh síítíí v projektu nezakreslenaí , musíí byí t
dalsč íí provaídečníí stavby prčizpuů sobeno skuteččneímu stavu za dozoru prčííslusčnyíčh spraívčuů .

 15.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.
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 16.Navrzčenou míístníí  uí pravu provozu (trvaleí  dopravníí  značčeníí  a zarčíízeníí) je mozčneí  proveíst na
zaíkladeč  jejíího stanoveníí dle § 77 zaíkona o silniččníím provozu; toto bude prčipojeno k zčaídosti o
vydaí níí kolaudaččníího souhlasu.

 17.Stavebníík zajistíí  splnečníí  pozčadavku, daneího v souhlasneím zaívazneím stanovisku, ktereí  vydal
orgaí n  uí zemníího  plaínovaíníí  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího
plaínovaíníí dne 17.10.2018 pod čč.j. MJ/55360/2018/OSUUP/Stv:
 a) Zaímečr  bude  realizovaín  dle  prčedlozčeneí  dokumentače,  kterou  zpračovala  firma  TUMVIA

s.r.o., Adolfoviče čč.p. 60, Beč laí  pod Pradečdem, 790 01 Jeseníík 1, zodpovečdnyí  projektant Ing.
Milan Marčinov,  ČČKAIT:  1201150 – dopravníí  stavby,  nekolejovaí  doprava a Ing.  Ladislav
Oraveč, ČČKAIT: 1201116 – pozemníí stavby.

 18.Stavebníík  zajistíí  splnečníí  níízče  uvedenyíčh  pozčadavkuů ,  danyíčh  v  souhlasneím  vyjaídrčeníí,  ktereí
vydal Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  – silniččníí  spraívníí  uí rčad
dne 1.10.2018 pod čč.j. MJ/50478/2017/02/ODSH/TOM:
 a) Z prčedlozčeneí  dokumentače vyplyívaí , zče dojde prči provaídečníí pračíí k omezeníí bezpeččnosti a

plynulosti provozu na sil. čč. II/457. Vzhledem k tomu je nutneí  zčaí dat o povoleníí zvlaí sčtníího
uzč íívaíníí pozemnííčh komunikačíí dle § 25 zaíkona čč. 13/1997 Sb., o pozemnííčh komunikačííčh
ve  znečníí  pozdeč jsč ííčh  prčedpisuů  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  odbor  dopravy  a  silniččníího
hospodaí rčstvíí.

 19.Stavebníík zajistíí  splnečníí  níízče uvedenyíčh pozčadavkuů ,  danyíčh v souhlasneím stanovisku, ktereí
vydal  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  22.10.2018  pod  čč.j.
MJ/50355/2018/02/OZČ P:
 a) 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, minimalizače uí niku pračhu do vneč jsč íího prostrčedíí apod.).

 20.Stavebníík zajistíí  splnečníí  níízče uvedenyíčh pozčadavkuů , danyíčh ve vodopraívníím souhlasu, kteryí
vydal  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  15.1.2019  pod  čč.j.
MJ/00138/2019/02/OZČ P/Zaj:
 a) se stavbou souhlasííme za teččhto podmíínek:

• Stavbou a jejíím uzč íívaíníím nedojde ke zhorsčeníí odtokovyíčh pomečruů .
• Prči  realizači  nesmíí  dojíít  ke  zneččisčtečníí  podzemnííčh  a  povrčhovyíčh  vod  stavebníím

materiaí lem a uí ččinnyím zpuů sobem bude zabraínečno uí niku ropnyíčh laí tek do puů dy a do
vodníího toku (naprč. uí kapy pohonnyíčh hmot a olejuů  ze stavebnííčh strojuů ). 

• Stavebníí  materiaí l  nebude  skladovaín  na  brčezííčh  a  v  koryteč  vodníího  toku.  Bude
zabezpeččeno,  aby  ani  prči  zvyísčenyíčh  povodnč ovyíčh  pruů točííčh  a  sraí zčkaí čh  nedosčlo  ke
splačhovaíníí stavebníího materiaí lu do koryta vodníího  toku.

• Stavebníík  nese vesčkereí  naíklady,  ktereí  mu vzniknou vlastníími  opatrčeníími  k očhraneč
majetku prčed povodnečmi.

• Stavebníík ponese zodpovečdnost za vesčkereí  sčkody vznikleí  na jeho majetku v duů sledku
prčíípadneího zaplaveníí pozemku prči povodnč ovyíčh pruů točííčh.

• Bečhem  stavby  nesmíí  dojíít  k  posčkozeníí  brčehuů  ani  koryta  vodníího  toku  nad  raímeč
nezbytnyíčh stavebnííčh pračíí. Po skonččeníí stavebnííčh pračíí bude uvedeno do puů vodníího
stavu.

• Stavbou a jejíím uzč íívaíníím nesmíí dojíít ke zhorsčeníí  kvality podzemnííčh a povrčhovyíčh
vod.

 b) a  za  podmíínek  Povodíí  Odry  ze  dne  10.12.2018  pod  značčkou
POD/18847/2018/9232/813.07
• Navrzčeneí  rčesčeníí  lze z hlediska provozníího akčeptovat,  opeč tovneč  vsčak prčipomíínaíme,

aby konstrukččneč  i vyísčkoveč  byl čhodníík navrzčen tak, aby v míísteč  napojeníí byl umozčnečn
prčejezd tečzčkou tečhnikou za uí ččelem uí drzčby a oprav toku.

• Upozornč ujeme tedy, zče za prčíípadneí  sčkody vznikleí  pohybem tečzčkeí  tečhniky neneseme
zodpovečdnost ani neposkytujeme finanččníí naíhradu.

 21.Stavebníík zajistíí  splnečníí  níízče uvedenyíčh pozčadavkuů ,  danyíčh v souhlasneím stanovisku, ktereí
vydala Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk dne 30.11.2018 pod
zn. SSOK-SČU 23661/2018:
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 a) provaídeč t stavebníí praí če na krajskeí  komunikači mozčno azč  po vydaíníí rozhodnutíí o zvlaí sčtníím
uzč íívaíníí  MečUÁ  Jeseníík,  Odborem dopravy  a silniččníího hospodaí rčstvíí  (platíí  pro dodavatele
stavby)

 b) prčed  zahaí jeníím  pračíí  pozčadujeme  protokolaí rníí  prčedaíníí  silniččníího  teč lesa  krajskeí
komunikače

 č) vlastníí  stavbou nesmíí dojíít k narusčeníí čči  zhorsčeníí odtokovyíčh pomečruů  v prostoru stavby
čhodnííku a uí pravy krčizčovatek

 d) prčíípadneí  uí pravy svisleího a vodorovneího dopravníího značčeníí si provede zčadatel na svoje
naíklady

 e) vzčdy prčed zaí sypem vedeníí VO bude odsouhlasena hloubka ulozčeníí nasčim pračovnííkem Ing.
Marčinovem (tel. čč. 731604924)

 f) zčaídneí  noveí  nadzemníí zarčíízeníí (sloupky, uzaívečry apod.) nebude zrčíízeno na silniččníím teč lese
krajskeí  komunikače

 g) navrzčeneí  vodorovneí  dopravníí značčeníí pozčadujeme proveíst v plastoveí  uí praveč
 h) zčaídnyí  materiaí l nebude bečhem stavby skladovaín na vozovče krajskeí  komunikače
 i) spaí ry koneččneí  opravy povrčhu vozovky budou zatrčeny asfaltovou emulzíí
 j) koneččnaí  uí prava povrčhu vozovky bude provedena nejpozdeč ji do koče rčííjna (prčed zimníím

obdobíím)
 k) po  dokonččeníí  pračíí  na  stavbeč  čhodnííku  a  uí prav  krčizčovatek  pozčadujeme  protokolaí rníí

vraí čeníí dotččeneího silniččníího teč lesa zaí stupči SSOK SUÁ  SČumperk
 22.Stavebníí zaímečr bude dokonččen do 12/2020.
 23.Po dokonččeníí  stavebníího  zaímečru  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, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory
• Mečsto Zlateí  Hory, spraíva nemovitostíí ve vlastničtvíí obče: Materčskaí  sčkola Berusčka Zlateí  Hory,

Naídrazčníí 306, prčííspečvkovaí  organizače, Naídrazčníí 306, 793 76  Zlateí  Hory
• Olomoučkyí  kraj, hospodarčeníí se svečrčenyím majetkem kraje: Spraíva silnič Olomoučkeího kraje,

prčííspečvkovaí  organizače, Lipenskaí  753/120, Hodolany 779 00 Olomouč
• ČČesko-slezskaí  vyírobníí,  a.s., Nerudova 438, 793 76 Zlateí  Hory
• GasNet, s.r.o., Klíísčskaí  940/96, Klíísče, 400 01 UÁ stíí nad Labem
• ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s., Olsčanskaí  2681/6, ZČ izčkov, 130 00 Praha
• ČČEZ Distribuče, a.s., Tepličkaí  874/8, Dečččíín IV-Podmokly, 405 02 Dečččíín

Odůvodnění:
Stavebníík  (Mečsto  Zlateí  Hory,  IČČO  00296481,  naím.  Svobody 80,  793 76   Zlateí  Hory,  v  zastoupeníí:
TUMVIA s.r.o., IČČO 04973984, Adolfoviče 60, 790 01  Beč laí  pod Pradečdem) dne 7.3.2019 podal zčaídost o
vydaí níí  společčneího  povoleníí  stavby  „Čhodnííky  na  uliči  Naídrazčníí  ve  Zlatyíčh  Horaíčh“,  v  rozsahu
stavebnííčh objektuů : SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek "A", SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek "B",
SO102 Čhodníík u MSČ , SO103 Míístníí komunikače, SO301 Desčťovaí  kanalizače a SO401 Verčejneí  osveč tleníí,
a to na pozemku parč. čč. 1368/1, 1416, 1417/1, 1444, 1452/3, 1452/6, 1456/2 v katastraí lníím uí zemíí
Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh. Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno společčneí  rčíízeníí. 
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  po  prozkoumaíníí  podaneí  zčaí dosti  a  prčipojeneí  dokumentače,  s  ohledem  na
rozsah podkladuů , ktereí  majíí byí t dle § 94l stavebníího zaíkona prčipojeny k zčaídosti o společčneí  povoleníí a
v naívaznosti na § 15 odst. 2 teíhozč  zaíkona, píísemnostíí ze dne 1.4.2019 vyzval stavebnííka k doplnečníí
zčaí dosti a souččasneč  rčíízeníí usneseníím prčerusčil. 
Po  doplnečníí  čhybeč jííčííčh  podkladuů  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  píísemnostíí  ze  dne  20.6.2019  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. 
Dne  1.7.2019  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  obdrzčel  naímitky  uí ččastnííka  rčíízeníí,  společčnosti  ČČesko-slezskaí
vyírobníí, a.s., tyíkajííčíí se projektoveí  dokumentače a odpovečdnosti za uí drzčbu stavby. Spečiaí lníí stavebníí
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uí rčad píísemnostíí  ze dne 9.7.2019 vyzval zčadatele  k projednaíníí  naímitek se jmenovanyím uí ččastnííkem
rčíízeníí, k ččemu urččil termíín 5.8.2019. Naí sledneč  spečiaí lníí stavebníí uí rčad s ohledem na zjisčtečnou čhybu v
psaníí  textu  píísemnosti,  kterou  bylo  oznaímeno  zahaí jeníí  rčíízeníí,  vyhotovil  dne  10.7.2019  usneseníí,
kteryím byla provedena oprava textu, o teí to skuteččnosti byli uí ččastnííči rčíízeníí vyrozumečni.
Dne 5.8.2019,  ve  stanoveneím termíínu se  uskuteččnilo  projednaíníí  naímitek,  prči  ktereím byl  uí ččastníík
rčíízeníí, společčnost ČČesko-slezskaí  vyírobníí, a.s., jako podatel naímitek, podrobneč  seznaímen s projektovou
dokumentačíí a takeí  srozumečn s tíím, zče odpovečdnost za uí drzčbu stavby vyplyívaí  ze stavebníího zaíkona
prčíímo stavebnííkovi.  V zaívečru  jednaíníí  jmenovanyí  uí ččastníík  sdeč lil,  zče  naímitky povazčuje  za vyrčíízeneí ;
protokol o pruů bečhu jednaíníí byl sepsaí n. Spečiaí lníí stavebníí uí rčad k uvedeneímu doplnč uje, zče stavba muů zče
byí t zahaí jena azč  v okamzčiku, kdy stavebníík zíískaí  soukromopraívníí titul k stavbou dotččenyím pozemkuů m,
k  nimzč  nemaí  veččneí  praívo,  a  to  formou  smlouvy  s  vlastnííkem  pozemku.  Odpovečdnost  maí  prčíímo
stavebníík, spečiaí lníí stavebníí uí rčad v teí to večči neníí prčííslusčnyí, jednaí  se o obččanskopraívníí zaí lezč itost, kdy
dle stavebníího zaíkona je nezbytneí  pro uí ččely společčneího povoleníí dolozč it souhlas vlastnííka pozemku
vyznaččenyí  na situači projektoveí  dokumentače, čozč  bylo v prčedmečtneím rčíízeníí spečiaí lníímu stavebníímu
uí rčadu dolozčeno. 
V raímči společčneího rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčezkoumal podanou zčaídost a prčipojeneí  podklady z
hledisek § 94o stavebníího zaíkona, projednal ji  s  uí ččastnííky rčíízeníí  a  s  dotččenyími  orgaíny a posoudil
stanoviska a prčipomíínky. 
Obsahem povolovaneí  stavby jsou objekty SO101 Čhodníík na ul. Naídrazčníí uí sek "A", SO101 Čhodníík na
ul. Naídrazčníí uí sek "B", SO102 Čhodníík u MSČ , SO103 Míístníí komunikače, SO301 Desčťovaí  kanalizače a
SO401 Verčejneí  osveč tleníí, kdy jejičh provedeníím dojde k rozsčíírčeníí komunikačíí pro uzč íívaí níí čhodči a tíím i
zvyísčeníí bezpeččnosti silniččníího provozu v daneím uí zemíí.
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.
Projektovaí  dokumentače prčipojenaí  k  zčaídosti  o  vydaíníí  společčneího povoleníí  prčedmečtneí  stavby byla
zpračovaína osobou s prčííslusčnou autorizačíí, ve smyslu vyhlaí sčky čč. 499/2006 Sb., o dokumentači staveb.
Na zaíkladeč  uvedeneího lze ovečrčit, zče projektovaí  dokumentače je uí plnaí , prčehlednaí  a jsou v odpovíídajííčíí
míírče rčesčeny obečneí  pozčadavky na vyístavbu. 
Z prčedlozčeneí  dokumentače v čelku vyplyívaí ,  zče stavba je navrzčena v souladu s platnyími normami a
tečhničkyími prčedpisy a prčíístup na stavbu je zajisčtečn po staívajííčííčh pozemnííčh komunikačííčh. Naívrh
stavby je v souladu s pozčadavky na verčejnou infrastrukturu a napojeníí na infrastrukturu staívajííčíí. Čo se
tyíkaí  budoučíího uzč íívaíníí  stavby, s ohledem na dispoziče lokality a zaímečr jejíího uzč íívaíníí  po provedeníí
stavby, bylo vyhodnočeno, zče uzč íívaíníí  stavby bude, po jejíím rčaídneím provedeníí a uvedeníí do uzč íívaíníí,
mozčneí  a prči dodrzčeníí pravidel pro jejíí uzč íívaí níí i bezpeččneí . 
Stanoviska dotččenyíčh orgaínuů  byla vydaí na jako souhlasnaí ; prčíípadneí  podmíínky a nezbytneí  upozornečníí
byly zahrnuty do podmíínek prčedmečtneího společčneího povoleníí.
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 ve vedeneím rčíízeníí vyčhaí zel ze zaívaznyíčh stanovisek dotččenyíčh orgaínuů , ktereí
čhraíníí  v  rčíízeníí  verčejneí  zaí jmy  podle  zvlaí sčtnííčh  prčedpisuů ,  zejmeína  z  vyjaídrčeníí  orgaínu  uí zemníího
plaínovaíníí  (Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího  plaínovaíníí),  zaívazneího
stanoviska  stavebníího  uí rčadu  prčííslusčneího  k  umíístečníí  stavebníího  objektu  SO 401 Verčejneí  osveč tleníí
(Mečstskyí  uí rčad  Zlateí  Hory,  Odbor  stavebníí  uí rčad),  daí le  koordinovaneího  zaívazneího  stanoviska
Mečstskeího  uí rčadu  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí,  zahrnujííčíí  souhlasnaí  stanoviska  jednotlivyíčh
oddeč leníí  odboru,  a  naí sledneč  vydaneího vodopraívníího souhlasu tohoto uí rčadu, zaívazneího stanoviska
Hasiččskeího zaíčhranneího sboru Olomoučkeího kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík a rozhodnutíí a stanovisek
silniččníího spraívníího uí rčadu (Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí - silniččníí
spraívníí  uí rčad a Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory,  Odbor stavebníí  uí rčad – silniččníí  spraívníí  uí rčad) a stanoviska
Poličie  ČČeskeí  republiky,  Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího  kraje,  uí zemníího  odboru  Jeseníík,
dopravníí inspektoraí t.
Takto lze shrnout, zče prčedmečtnaí  stavba neodporuje stavebníímu zaíkonu ani prčedpisuů m souvisejííčíím a
na zaíkladeč  prčezkoumaíníí je navrhovanaí  stavba v souladu s § 94o stavebníího zaíkona. Uvedenaí  stavba
zčela jisteč  bude prčedpokladem pro udrzč itelnyí  rozvoj uí zemíí  obče, spoččíívajííčíí  praíveč  v budovaíníí  noveí
verčejneí  infrastruktury.
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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 firmou azč  na zaíkladeč  vyísledku vyíbečroveího rčíízeníí,  bude tedy provedena dodavatelskyím
zpuů sobem, kteryí  v sobeč  zahrnuje naplnečníí vyísče uvedenyíčh zaí jmuů .
Vlastničkeí  praívo stavebnííka k pozemkuů m a stavbaím dotččenyím stavebníím zaímečrem spečiaí lníí stavebníí
uí rčad  ovečrčil  pomočíí  daí lkoveího  prčíístupu,  nahleídnutíím  do  evidenče  katastru  nemovitostíí.  V  raímči
probííhajííčíího rčíízeníí se takeí  zabyíval otaí zkou vymezeníí okruhu uí ččastnííkuů  rčíízeníí ve smyslu ustanoveníí §
94m stavebníího zaíkona s odkazem na § 94k teíhozč  zaíkona. V rčíízeníí  bylo zkoumaíno, zda mohou byí t
prčíímo  dotččena  praíva  osob,  kteraí  vyplyívajíí  z  vlastničkyíčh  nebo  jinyíčh  veččnyíčh  praív  k  sousedníím
stavbaím  anebo  sousedníím  pozemkuů m  nebo  stavbaím  na  ničh.  Prči  vymezovaíníí  okruhu  uí ččastnííkuů
stavebníího rčíízeníí, s ohledem mozčneího dotččeníí jejičh praív dospeč l spečiaí lníí stavebníí uí rčad k zaívečru, zče v
daneím prčíípadeč  toto praívníí postaveníí prčííslusčíí  subjektuů m: Mečsto Zlateí  Hory, Mečsto Zlateí  Hory, spraíva
nemovitostíí  ve  vlastničtvíí  obče:  Materčskaí  sčkola  Berusčka  Zlateí  Hory,  Naídrazčníí  306,  prčííspečvkovaí
organizače,  Olomoučkyí  kraj,  hospodarčeníí  se  svečrčenyím majetkem kraje:  Spraíva silnič  Olomoučkeího
kraje,  prčííspečvkovaí  organizače,  ČČesko-slezskaí  vyírobníí,   a.s.,  GasNet,  s.r.o.,  ČČeskaí  telekomunikaččníí
infrastruktura a.s., ČČEZ Distribuče, a.s., vlastnííči pozemku parč.čč. 190/1, 448/2, 450/1, 549, 552, 554,
555, 1413, 1414/2, 1418, 1419, 1420, 1421, 1426, 1427/1, 1427/2, 1427/3, 1428, 1429, 1430, 1431,
1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1445, 1446, 1447, 1452/1, 1452/2, 1454, 1455,
1456/1,  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. 185, 187, 284, 297, 298, 299, 302, 303, 310, 311, 313, 677, 719.
UÁ ččastnííči rčíízeníí dle § 27 odst. 1 spraívníího rčaídu jsou, ve smyslu § 68 odst. 2 spraívníího rčaídu, vymezeni
vyísče.

Spečiaí lníí stavebníí uí rčad vyčhaí zel z naí sledujííčííčh podkladuů  rozhodnutíí dolozčenyíčh pro jeho vydaíníí:
• ZČ aídost o stavebníí povoleníí
• Plnaí  moč k zastupovaíníí
• Projektovaí  dokumentače
• Vyípisy z katastru nemovitostíí
• Souhlas vlastnííkuů  pozemkuů  parč.čč.  1416,  1444,  1452/6,  1456/2 v katastraí lníím uí zemíí  Zlateí

Hory  v  Jesenííkaí čh,  vyznaččenyí  pro  uí ččely  provedeníí  stavby  na  situaččnííčh  vyíkresečh
dokumentače

• Naí jemníí smlouva čč. 05/43/19 uzavrčena dne 27.3.2019 mezi stavebnííkem a vlastnííkem dotččeneí
silniče II/457 

• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí dne 17.10.2018 pod čč.j.
MJ/55360/2018/OSUUP/Stv: zaívazneí  stanovisko orgaínu uí zemníího plaínovaíníí – viz. podmíínka
čč. 17

• Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, Odbor stavebníí  uí rčad dne 20.6.2019: souhlasneí  zaívazneí  stanovisko
stavebníího uí rčadu prčííslusčneího k povoleníí objektu SO 400 Verčejneí  osveč tleníí, jako stavby vedlejsč íí 

• Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, Odbor stavebníí  uí rčad – silniččníí  spraívníí  uí rčad dne 17.6.2019 pod čč.j.
MZH/03536/2019:  rozhodnutíí  o  umíístečníí  inzčenyí rskyíčh  síítíí  do  silniččníího  pozemku  ul.
Naídrazčníí

• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  –  silniččníí  spraívníí  uí rčad dne
7.3.2019  pod  čč.j.  MJ/12213/2019:  rozhodnutíí  o  umíístečníí  inzčenyí rskyíčh  síítíí  do  silniččníího
pozemku silniče II/457

• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  –  silniččníí  spraívníí  uí rčad dne
4.1.2019 pod čč.j. MJ/00648/2019: rozhodnutíí o povoleníí uí pravy prčipojeníí krčizčovatek a sjezdu
v raímči stavby k silniči II/457

• Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, Odbor stavebníí  uí rčad – silniččníí  spraívníí  uí rčad dne 17.1.2019 pod čč.j.
MZH/00347/2019:  rozhodnutíí  o  povoleníí  uí pravy  prčipojeníí  nemovitosti  v  raímči  stavby  k
míístníí komunikači

• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  –  silniččníí  spraívníí  uí rčad dne
1.10.2018 pod čč.j. MJ/50478/2017/02/ODSH/TOM: viz. podmíínka čč. 18

• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  22.10.2018  pod  čč.j.
MJ/50355/2018/02/OZČ P: viz. podmíínka čč. 19

• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  15.1.2019  pod  čč.j.
MJ/00138/2019/02/OZČ P/Zaj: viz. podmíínka čč. 20

• Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t dne
18.10.2018 pod čč.j. KŘPM-117634/ČČJ-2018-141106: souhlas 
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• Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje,  uí zemníí  odbor Jeseníík  dne 26.9.2018 pod čč.j.
HSOL-5238-2/2018: souhlas

• Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk dne 30.11.2018 pod zn. SSOK-
SČU 23661/2018: viz. podmíínka 21

• ČČEZ Distribuče, a.s. dne 4.12.2018 pod zn. 1101648203: viz. podmíínka čč. 12
• GridServičes, s.r.o. dne 2.10.2018 pod zn. 5001794717: viz. podmíínka čč. 12
• ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura, a.s. dne 24.9.2018 pod zn. 727925/18: viz. podmíínka čč.

12
• Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s., dne 21.9.2018 pod čč. 44/2018: viz. podmíínka čč. 12
• Telčo Pro Serviče, a.s. dne 19.9.2018 pod zn. 0200808407: nedojde k dotččeníí
• Internet Expert s.r.o. dne 17.10.2018: nedojde k dotččeníí
• Web4Soft Internet s.r.o. dne 26.9.2018 pod čč.j. 2018/123/VS: nedojde k dotččeníí

Z prčedlozčenyíčh podkladuů  a stanovisek dotččenyíčh orgaínuů  a dalsč íího posouzeníí pak spečiaí lníí stavebníí
uí rčad dospeč l  k zaívečru, zče umíístečníím a provedeníím stavby nebudou porusčeny pozčadavky stavebníího
zaíkona a navazujííčííčh praívnííčh prčedpisuů , ani ohrozčeny verčejneí  zaí jmy čči neprčimečrčeneč  omezena nebo
ohrozčena  praíva  a  praívem  čhraínečneí  zaí jmy uí ččastnííkuů  rčíízeníí.  Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  prči  posouzeníí
zčaí dosti stavebnííka zajistil vzaí jemnyí  soulad prčedlozčenyíčh stanovisek dotččenyíčh orgaínuů  vyzčadovanyíčh
zvlaí sčtníími  prčedpisy  a  zahrnul  je  do  podmíínek rozhodnutíí.  Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  stanovil  i  dalsč íí
podmíínky, kteryími zabezpeččil očhranu verčejnyíčh zaí jmuů  prčedevsčíím z hledisek očhrany zč ivota a zdravíí
osob, očhrany zč ivotníího prostrčedíí, z hledisek minimalizače negativnííčh vlivuů  stavebníí ččinnosti na okolíí,
z  hledisek  bezpeččnosti  praíče  a  tečhničkyíčh  zarčíízeníí.  Podmíínky  rovnečzč  v  nezbytneí  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, bezpeččnost praíče prči provaídečníí stavebnííčh pračíí, prčíístupu k nemovitostem apod. Pozčadavky
tyíkajííčíí  se kompetenčíí  jinyíčh orgaínuů ,  naprč.  provedeníí uí pravy prčipojeníí,  ulozčeníí  inzčenyí rskyíčh síítíí  do
silniččníího  teč lesa,  kde  je  prčííslusčnyí  silniččníí  spraívníí  uí rčad,  kteryí  vydal  ve  večči  rozhodnutíí,  daí le
majetkopraívníí  pozčadavky a  takeí  pozčadavky vyplynuvsčíí  azč  po  uvedeníí  stavby do uzč íívaíníí,  nebyly,  s
ohledem  na  kompetenče  spečiaí lníího  stavebníího  uí rčadu,  zahrnuty  do  podmíínek  tohoto  společčneího
povoleníí.  Pozčadavky  na  rčesčeníí  naíhrad  prčíípadnyíčh  sčkod  vzniklyíčh  stavbou  jsou  obečneč  rčesčeny
prčííslusčnyími  ustanoveníími obččanskeího zaíkonííku a spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu se jimi neprčííslusčíí
zabyívat. 
V raímči společčneího rčíízeníí  nebyla uplatnečna naímitka, poprčíípadeč  duů kaz uí ččastnííkuů  rčíízeníí, ani zaívaznaí
stanoviska dotččenyíčh orgaínuů , ktereí  by braínily vydaíníí společčneího povoleníí. 
Vzhledem k tomu, zče v pruů bečhu společčneího rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad neshledal duů vody, ktereí  by
braínily  povoleníí  umíístečníí  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.
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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

Upozornečníí:
Stavba muů zče byí t zahaí jena v okamzč iku, kdy stavebníík k stavbou dotččenyím pozemkuů m, k nimzč  nemaí
veččneí  praívo  (tzn.  praívo  k  provedeníí  stavby,  vlastničkeí  praívo,  veččneí  brčemeno,  sluzčebnost),  zíískaí
soukromopraívníí titul formou smlouvy s vlastnííkem pozemku podle zaíkona čč. 89/2012 Sb., obččanskyí
zaíkoníík,  v platneím znečníí  nebo po nabytíí  praívníí  moči rozhodnutíí  o vyvlastnečníí  stavbou dotččeneího
pozemku dle zaíkona čč. 184/2006 Sb., o odneč tíí nebo omezeníí vlastničkeího praíva k pozemku nebo ke
stavbeč  (zaíkon o vyvlastnečníí), v platneím znečníí.

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:

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, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IDDS: 2jms255
Mečsto Zlateí  Hory, spraíva nemovitostíí ve vlastničtvíí obče: Materčskaí  sčkola Berusčka Zlateí  Hory, Naídrazčníí
306, prčííspečvkovaí  organizače, IDDS: kjdtiut
Olomoučkyí  kraj,  hospodarčeníí  se  svečrčenyím  majetkem  kraje:  Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,
prčííspečvkovaí  organizače, IDDS: ur4k8nn
ČČesko-slezskaí  vyírobníí,  a.s., IDDS: xxkdk3v
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČČEZ Distribuče, a.s., IDDS: v95uqfy
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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. 190/1, 448/2, 450/1, 549, 552, 554, 555, 1413, 1414/2, 1418, 1419, 1420, 1421, 1426, 1427/1,
1427/2, 1427/3, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1445,
1446, 1447, 1452/1, 1452/2, 1454, 1455, 1456/1,  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. 185, 187, 284, 297, 298,
299, 302, 303, 310, 311, 313, 677, 719.

Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí  – orgaí n uí zemníího plaínovaíníí,
Masarykovo naím. 167/1, 790 01 Jeseníík
Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, Odbor stavebníího uí rčadu, IDDS: rx8a99k
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka čč.p. 1147/10, 790 01  Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  – silniččníí  spraívníí  uí rčad, Karla ČČapka
1147/10, 790 01  Jeseníík
Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: rx8a99k
Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího  kraje,  uí zemníí  odbor  Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t,  IDDS:
6jwhpv6

Příloha:
viz. text (1 strana)
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