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Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.08.2017 podal
Web4Soft Internet s.r.o., IČO: 28595734, Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, kterého
zastupuje Petr Muzikant, IČ.: 74817302, s místem podnikání Váchalova 1388/1, 790 01
Jeseník (DS: k3s3nsv)
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
SEK optické kabely Web4Soft – Vidnava II. etapa

na pozemcích 51, 342/4, 536/1, 518/14, 518/13, 518/22, 518/12, 518/11, 518/10, 518/2, 518/1,
523, 526, 1027, 986, 1026, 1029, 1036, 1040, 68/2, 52, 53, 901, 902, 1110, 1107, 542/1, st.
87/1, st. 87/5, 278/2, 176/1, st. 288, 177/1, 179/7, 1143, 1154, 1153, 7, 65, 2, 13, 63, 60, 61,
94/1, st. 34/1, 711/19, 711/3 v katastrálním území Vidnava, obec Vidnava. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Druh a účel umisťované stavby:
• Jde o nové podzemní vedení SEK. Budou provedeny kabelové výkopy, pro uložení
kabelových chrániček. Budou použity chráničky optických kabelů a vláken seskupených
do max. průměru DN 110. Chráničky budou uloženy do pískového lože, zhotoveného v
kabelových výkopech, podle platných ČSN a dále s ohledem na stávající podzemní
vedení podle ČSN 73 6005. Vedení v chodníku bude uloženo v hloubce 40 cm, dojde к
rozebrání nebo rozbití stávajících povrchů chodníku a po uložení chráničky bude
provedeno zpětné položení dlažby nebo kostek, případně bude položen nový povrch, po
dohodě se správcem chodníku. Vedení SEK ve volném terénu bude uloženo v hloubce
60cm, dojde к šetrnému odebrání drnů, provedení výkopu, uložení chráničky, zasypání,
zhutnění a zpětnému osazení původními drny, bude-li třeba bude provedeno nové
zatravnění. Křížení státní silnice a místních komunikací bude provedeno bezvýkopovou
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technologii (protlakem) v hloubce cca 120cm. V místech sjezdů a nezpevněných
komunikací budou provedeny překopy a uložení chrániček do hloubky cca 90 cm.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba se nachází na pozemcích 51, 342/4, 536/1, 518/14, 518/13, 518/22, 518/12,
518/11, 518/10, 518/2, 518/1, 523, 526, 1027, 986, 1026, 1029, 1036, 1040, 68/2, 52, 53,
901, 902, 1110, 1107, 542/1, st. 87/1, st. 87/5, 278/2, 176/1, st. 288, 177/1, 179/7, 1143,
1154, 1153, 7, 65, 2, 13, 63, 60, 61, 94/1, st. 34/1, 711/19, 711/3 v katastrálním území
Vidnava, obec Vidnava. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou dodrženy podmínky Města Vidnavy , vyjádření ke stavbě ze dne 05.05.2017
- Dle předložené PD výše uvedené stavby dojde к dotčení ochranných pásem
infrastruktury města Vidnavy. Město Vidnava souhlasí s umístěním stavby v
ochranném pásmu městských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), za
předpokladu, že dojde к vytyčení sítí před zahájením stavebních prací.
3. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., ze stanoviska č.j.
601676/17 ze dne 28.04.2017 a vyjádření se k projektové dokumentaci, upřesnění
podmínek ze dne 27.06.2017 :
- Telekomunikační trasy je nutno vyznačit na terénu a hloubkové uložení kabelů je nutno
na začátku výkopových prací ověřit ručně kopanou sondou. V případě nedostatečného
krytí je nutno počítat s úpravou hloubky kabelové trasy. S vyznačenou trasou PVSEK je
nutno prokazatelně seznámit všechny pracovníky kteří budou na staveništi provádět
stavební nebo výkopové práce. Dodržovat zákaz strojního výkopu v ochranném pásmu.
Při souběhu musí být vzdálenost kabelů(Web4Soft) od PVSEK min .10cm.
- Případné požadavky na úpravu nadzemní či podzemní sítě je nutno projednat předem s
pracovníkem ochrany sítě (p. Chmelař Vlastimil - 602445985).
- Při stavbě je nutno dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK obsažené ve
VYJÁDŘENÍCH O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, číslo jednací:
601676/17.
4. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby č.j.
1093463315 ze dne 17.07.2017:
- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího
venkovního vedení 22kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV a distribuční
trafostanice 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného
nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí 10m od krajního vodiče po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu, OP zemního
kabelového vedení činí 1m na každou stranu od krajního kabelu a OP distribuční
trafostanice činí 7m od konstrukce - (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č
80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno)
- souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP za následujících podmínek:
- skutečna trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu
protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu к zařízení DS dodrženy veškeré platné normy,
předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle
ČSN 73 6005
- pokud dojde při provádění zemních prací к obnažení zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí
být energetické zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti
možnému ohrožení okolí
- zemní práce budou prováděny v OP zemního kabelového vedení VN/NN zásadně ručně
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každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je nutno neprodleně oznámit
na poruchovou linku tel.: 800 850 860
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat
s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být
přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 581 103 254 - informace o kontrole v
přiměřeném časovém předstihu tj.2-3dny předem), který provede kontrolu před
záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem
projednána a odsouhlasena.
- před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v
ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy" dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000
Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
- v případě nedodržení výše uvedených podmínek - se stavbou a stavebním povolením
nesouhlasíme
5. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí,
z vyjádření č.j. MJ/34274/2017/03/OŽP ze dne 19.07.2017:
- Vzhledem к tomu, že se stavba nachází v záplavovém území vodního toku Vidnavka,
požádá si investor dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), Městský úřad Jeseník, odbor
ŽP, vodoprávní úřad o vodoprávní souhlas.
- Na pozemcích náležejících do ZPF nutno postupovat dle předložené PD a respektovat
zásady ochrany ZPF, vyplývající z ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
- S odpady vzniklými v průběhu stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech11), odpady budou předány pouze osobám
oprávněným к jejich převzetí dle uvedeného zákona. Původce odpadů je povinen vést
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle zákona o odpadech a
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Z hlediska způsobů nakládání s odpady nesouhlasíme s navrženým způsobem
nakládání s odpadem „plastové obaly11 (katalogové číslo 15 01 02). Při nakládání s
odpady musí být dodržována hierarchie dle § 9a, odst. 1 zákona o odpadech, tzn.
upřednostnění recyklace, popř. jiného využití odpadů před odstraněním odpadů např.
formou skládkování.
- Upozorňujeme, že na nakládání s nekontaminovanou zeminou vytěženou během
stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech za předpokladu, že je zajištěno, že
materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl
vytěžen. V opačném případě je nutné s ním nakládat jako s odpadem v souladu se
zákonem o odpadech.
- Při činnostech, produkujících prach do ovzduší, jsou nezbytná opatření, vedoucí ke
snížení prašnosti (např. očista všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy,
mokrý úklid případně znečištěných dotčených komunikací, při suchém počasí zkrápěním
zamezit šíření prachu v ovzduší, řádně oplachtovat prašný náklad při přesunech apod.).
-

6. Budou dodrženy podmínky GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a
technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., ze stanoviska č.j. 5001537510 ze
dne 17.07.2017:
- Při stavbě bude docházet к souběhu a křížení nových i stávajících podzemních
inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat
veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále
je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí,
vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů
NN, el. kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí
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být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys
potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i
bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by
takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány
dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko к této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude
sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo к poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie
atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení
a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o
nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením
a plynovodními přípojkami.
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Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (neníli ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízeni a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.

7. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí,
vodoprávní úřad z vyjádření č.j. MJ/33748/2017/02/OŽP/Šill ze dne 10.07.2017:
- Stavbou a jejím užívání nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
- Při realizaci nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním
materiálem a účinným způsobem bude zabráněno úniku ropných látek do půdy a do
vodního toku (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů).
- Stavební materiál nebude skladován na březích a v korytě vodního toku. Bude
zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo ke splachování
stavebního materiálu do koryta vod mimo toku.
- Stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními к ochraně
majetku před povodněmi.
- Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku
případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
- Během stavby nesmí dojít к poškození břehů ani koryta vodního toku nad rámec
nezbytných stavebních prací. Po ukončení prací dojde к uvedení do původního stavu.
- Veškerý materiál, který v souvislosti s realizací výše uvedené akce napadá do potočního
koryta, bude beze zbytku odklizen a odvezen.
- a za podmínek Povodí Odry, s.p. Ostrava pod značkou: 8289/923/2/813.06/2017 ze
dne 23.6.2017:
- Nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
- Upozorňujeme, že Povodí Odry, státní podnik neponese zodpovědnost za případné
škody na vybudovaném zařízení z titulu zvýšených průtoků, chodu ledů a splavenin.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Jeseník, odbor
stavebního úřadu a územního plánování č.j. MJ/38000/2017/OSUUP/Pit ze dne 21.07.2017
- Z archeologického hlediska к výše uvedené akci sdělujeme, že stavebník je již od doby
přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
v Brně, Čechyňská ul. č. 363/19, 602 00 Brno, tel. 515 911 101, e-mail:
sekretariat@arub.cz, datová schránka: xnjf5zy, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum. Informace o organizacích
oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd
ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci,
Horní nám. 25, 771 11 Olomouc, tel. 585 204 111, e-mail: sekretariat@olomouc.npu.cz.
- Toto závazné stanovisko je podkladem pro řízení či jiné úkony vedené stavebním
úřadem ve smyslu zákona zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno,
vyjádření pod č.j. ARUB/3440/17 ze dne 31.7.2017
- Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je
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chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22,
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při
provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy к jakýmkoliv zásahům
pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného
archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi
vyplývají následující povinnosti:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby,
nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na
základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR
nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu
se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění.

10. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a
silničního hospodářství, rozhodnutí č.j. MJ/40981/2017 ze dne 07.08.2017
11. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Vidnava, silniční správní úřad,
rozhodnutí č.j. Mú V -02/2017/ZU/No ze dne 12.07.2017
12. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, vyjádření č.j. SSOK-ŠU
14145/2017 ze dne 20.07.2017
- na MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství, je nutné si vyřídit
rozhodnutí na uložení inženýrské sítě do tělesa komunikace II. а III. třídy; souhlasíme s
vydáním rozhodnutí na uložení optického kabelu do silničního tělesa II/457 а III/4563 pro
křížení při splnění níže uvedených podmínek,
- před vydáním územního rozhodnutí či souhlasu nutno s naší organizací uzavřít nájemní
smlouvu na stavbu na pozemcích pare. č. 536/1, 542/1 a 63 kat. území Vidnava návrh
smlouvy zaslán elektronicky),
- při poškození povrchu vozovek krajských komunikací požadujeme provedení následné
opravy na jednu polovinu šíře vozovky (nejméně na šířku 3m); jedná se o odfrézování
stávajícího povrchu s následnou pokládkou nové obrusné vrstvy AB tl. min. 5cm na
délku výkopu nebo poškození včetně živičného mezistřiku,
- trasa optického kabelu včetně vyznačení nadzemních zařízení bude před zahájením
prací vykolíkována a odsouhlasena přímo v terénu pracovníkem naší organizace se
sepsáním předávacího protokolu,
- vždy před zásypem optického kabelu bude odsouhlasena hloubka uložení naším
pracovníkem Ing. Marcinovem (tel. č. 731604924),
- u protlaku budou startovací jámy mimo vozovku krajské komunikace,
- к zásypu rýhy ve vozovce bude použit vhodný materiál s odpovídajícím hutněním po
vrstvách, další vrstvy konstrukce vozovky dle návrhu projektanta v souladu s TP 146
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách
pozemních komunikací a TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a
následnou pokládkou min. 15cm nové asfaltové vrstvy v místě rýhy (u dlážděného
povrchu bude uveden do původního stavu),
- u překopu požadujeme opravu povrchu asfaltové vozovky s přesahem min. 0,50m na
každou stranu,
- vozovku nutno bezprostředně po provedení zásypu v místě rýhy dočasně provést ve
zpevněné úpravě (např. dlažba, beton, AB) a ponechat ji až do provedení konečné
úpravy,
- provizorně zpevněnou vozovku v místě výkopu nutno udržovat v takovém stavu, aby
nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu; v případě poklesu nutno
vozovku bezodkladně předláždit či jinak zpevnit do úrovně nivelety vozovky,
- spáry konečné opravy povrchu vozovky budou ošetřeny asfaltovou emulzí,
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u vedení umístěného v silničním tělese krajské pozemní komunikace požadujeme
dodržet min. kryti 1,20m na všechny strany od sítě (při případném křížení otevřeného
příkopu měřeno od jeho dna),
- žádné nové nadzemní zařízení (sloupky, uzávěry apod.) nebude zřízeno na silničním
tělese dotčené krajské komunikace,
- práce omezující silniční provoz možno provádět pouze mimo listopad - březen,
- před zahájením prací nutno mít vydané rozhodnutí o zvláštním užívání od MěÚ Jeseník,
Odboru dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele stavby),
- pracoviště bude označeno dle platného stanovení přechodným dopravním značením,
- během stavby nesmí dojít к poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství
krajské komunikace (při případném křížení silničních propustků a dešťové kanalizace
nutno zajistit odpovídající krytí),
- žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace,
- inženýrské sítě možno umístit do vzdálenosti min. 5,От od silničních propustků a
mostních objektů,
- během stavby nesmí dojít к poškození součástí a příslušenství komunikace,
- při provádění prací nesmí docházet к poškození vozovky např. patkujícími se
mechanismy,
- po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK SÚ
Šumperk se zakreslením situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické
podobě ve formátu dwg) ve vztahu к ose komunikace s uvedením použitého materiálu,
hloubkou uložení, příčným řezem apod.,
- po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat
průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením
konstrukčních vrstev či poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v
důsledku těchto závad.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny
v době od 22.00 do 06.00 hod..
15. S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Bude zamezen vstup nepovolaných osob na staveniště.
17. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací budou vlastníci (popř.
uživatelé) dotčených pozemků a staveb informováni o zahájení těchto prací.
18. Při provádění stavebních prací a v průběhu celé stavby bude zajištěn bezproblémový
přístup (vstup i příjezd) k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám.
19. Stavba i okolí stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života
uživatelů dotčených a přilehlých pozemků a staveb.
20. Zhotovitel (dodavatel) může použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku dle stavebního
zákona.
21. Stavebník je povinen stavebnímu úřadu ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby (§ 152 odst. 3 písm. e)
stavebního zákona).
22. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení statiky dotčených a sousedních staveb.
23. Před započetím zemních a stavebních prací investor požádá o vytýčení dotčených sítí jejich
správci (vlastníky) přímo na staveništi, popř. o stanovení podmínek pro práce v blízkosti a
pro práce v ochranných pásmech těchto zařízení.
24. V případě, že by realizace stavby vyžadovala vstupy na sousední pozemky, stavebník
požádá v dostatečném časovém předstihu vlastníky dotčených pozemků o souhlas se
vstupem na tyto pozemky.
-
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25. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu
stavebník opatří závazná stanoviska dotčených správních úřadů k užívání stavby (§ 122
stavebního zákona) a další potřebné podklady např. geodetické zaměření stavby +
dokumentaci skutečného provedení stavby (§ 121 stavebního zákona), doklad o
neporušenosti inženýrských sítí (Města Vidnavy, ČEZ, GasNet, CETIN), protokolární
předání stavbou dotčených pozemků, revize, prohlášení o shodách na použité materiály,
certifikáty atd.. Stavebník dále zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy atd. (§ 122 stavebního
zákona).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Web4Soft Internet s.r.o., IČO: 28595734, Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, kterého
zastupuje Petr Muzikant, IČ.: 74817302, s místem podnikání Váchalova 1388/1, 790 01
Jeseník
Odůvodnění:
Dne 14.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 16.8.2017 zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Umístěná stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Město Vidnava, vyjádření ke stavbě, ze stanoviska ze dne 05.05.2017
- Městského úřadu Vidnava, silniční správní úřad, rozhodnutí č.j. Mú V -02/2017/ZU/No ze
dne 12.07.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stanovisko č.j. 601676/17 ze dne 28.04.2017 a
vyjádření se k projektové dokumentaci, upřesnění podmínek ze dne 27.06.2017
- GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001537510 ze dne 17.07.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 100737145 ze dne 28.04.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby č.j. 1093463315 ze dne 17.07.2017
- Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0200591712 ze dne 28.04.2017
- Městský úřad Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, vyjádření č.j.
MJ/34274/2017/03/OŽP ze dne 19.07.2017
- Městský úřad Jeseník, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, vyjádření č.j.
MJ/33748/2017/02/OŽP/Šill ze dne 10.07.2017
- Městského úřadu Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné
stanovisko č.j. MJ/38000/2017/OSUUP/Pit ze dne 21.07.2017
- Městský úřad Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.
MJ/40981/2017 ze dne 07.08.2017
- Správy silnic Olomouckého kraje, vyjádření č.j. SSOK-ŠU 14145/2017 ze dne 20.07.2017
- Povodí Odry, státní podnik – stanovisko správce povodí č.j. 8289/923/2/813.06/2017 ze dne
23.05.2017
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, vyjádření pod č.j. ARUB/3440/17 ze dne
31.7.2017
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, který je zastoupen GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brna
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany,
779 00 Olomouc
Dotčené pozemky
p.č. 51, 536/1, 518/13, 518/22, 518/10, 518/2, 518/1, 523, 526, 1027, 986, 1026, 1029, 1040,
68/2, 52, 53, 1110, 1107, 542/1, st. 87/1, st. 87/5, 278/2, 176/1, st. 288, 177/1, 179/7, 1143,
1154, 1153, 7, 65, 13, 63, 60, 61, st. 34/1, 711/19, 711/3 - Město Vidnava, Mírové náměstí 80,
790 55 Vidnava
p.č. 518/12, 518/11, 518/14, 1036 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové město, Praha 2 – Územní pracoviště Ostrava, odbor
odloučené pracoviště Šumperk, M.R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk
p.č. 342/4 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 184, 790 65
Žulová
p.č. 2 - Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
p.č. 901, 902 - Juhaňák Štefan, Krasov 28, 790 55 Vidnava
p.č. 94/1 - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 321/12, Malá
Strana, 118 00 Praha 1
Sousední pozemky
p.č. 54,st. 224, st. 222/2, 323, 325/2, 524, 525/1, st. 215, st. 208, 309/3, 309/1, 309/2, st. 207,
st. 206, 305/1, st. 200, 303/1, 299/1, st. 199, 298, st. 197, 297, 1034, 1038, 424, 515/3, 421/2,
st. 196/2, st. 196/1, 421/1, 417/2, 417/6, 417/3, st. 202, 413/3, st. 399, 413/2, 394/2, st. 209/1,
393, 392, st. 210, st. 211, st. 213, st. 218, st. 220, 1344, st. 226, 329/2, 227, 331, 332, 518/22,
385, 382/1, 382/5, 382/2, 382/3, st. 242, 377, 372, st. 243, st. 249/2, st. 249/1, st. 250, 368/1,
364, st. 231, st. 232, st. 234, 397/2, st. 236, st. 237, 518/3, st. 460, 340/2, 340/1, st. 358,
518/22, 518/5, st. 41/1, st. 42, st. 43/1, st. 43/2, st. 268/1, st. 257/3, st. 43/3, st. 34/2, st. 41/2,
st. 20, st. 3, st. 4, 6/2, 6/1, 4, 66, st. 6, st. 7, 10, st. 8, st. 9, 816, st. 87/5, st. 87/4, st. 77, st. 76,
st. 75/1, st. 73, st. 72, st. 71, 1137/3, 179/24, 179/25, st. 393, 179/13, 1152, 1151, 178/3, st.
365, 543/2, 1108, 1107, 176/6, 176/5, 176/3, 1332, 1134, 712/11, 712/13, 712/12, 712/10,
712/9, 711/21, 711/20 v katastrálním území Vidnava, obec Vidnava.
Sousední stavby
č.p. 195, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 308, 307, 210, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 246, 245,
248, 233, 224, 225, 226, 236, 232, 234, 233, 271, 328, 76, 75, 74, 251, 43, 295, 47, 48, 2, 3, 6,
86, 85, 262, 274 v katastrálním území Vidnava, obec Vidnava.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, odbor dopravy a SH, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, úřad územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, orgán památková péče, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
MěÚ Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek byl zaplacen 15.8.2017.
Obdrží:
Web4Soft Internet s.r.o., IČO: 28595734, Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, kterého
zastupuje Petr Muzikant, IČ.: 74817302, s místem podnikání Váchalova 1388/1, 790 01
Jeseník (DS: k3s3nsv)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, který je zastoupen GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brna
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Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany,
779 00 Olomouc
Dotčené pozemky
p.č. 51, 536/1, 518/13, 518/22, 518/10, 518/2, 518/1, 523, 526, 1027, 986, 1026, 1029, 1040,
68/2, 52, 53, 1110, 1107, 542/1, st. 87/1, st. 87/5, 278/2, 176/1, st. 288, 177/1, 179/7, 1143,
1154, 1153, 7, 65, 13, 63, 60, 61, st. 34/1, 711/19, 711/3 - Město Vidnava, Mírové náměstí 80,
790 55 Vidnava
p.č. 518/12, 518/11, 518/14, 1036 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové město, Praha 2 – Územní pracoviště Ostrava, odbor
odloučené pracoviště Šumperk, M.R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk
p.č. 342/4 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 184, 790 65
Žulová
p.č. 2 - Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava
p.č. 901, 902 - Juhaňák Štefan, Krasov 28, 790 55 Vidnava
p.č. 94/1 - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 321/12, Malá
Strana, 118 00 Praha 1
Sousední pozemky
p.č. 54,st. 224, st. 222/2, 323, 325/2, 524, 525/1, st. 215, st. 208, 309/3, 309/1, 309/2, st. 207,
st. 206, 305/1, st. 200, 303/1, 299/1, st. 199, 298, st. 197, 297, 1034, 1038, 424, 515/3, 421/2,
st. 196/2, st. 196/1, 421/1, 417/2, 417/6, 417/3, st. 202, 413/3, st. 399, 413/2, 394/2, st. 209/1,
393, 392, st. 210, st. 211, st. 213, st. 218, st. 220, 1344, st. 226, 329/2, 227, 331, 332, 518/22,
385, 382/1, 382/5, 382/2, 382/3, st. 242, 377, 372, st. 243, st. 249/2, st. 249/1, st. 250, 368/1,
364, st. 231, st. 232, st. 234, 397/2, st. 236, st. 237, 518/3, st. 460, 340/2, 340/1, st. 358,
518/22, 518/5, st. 41/1, st. 42, st. 43/1, st. 43/2, st. 268/1, st. 257/3, st. 43/3, st. 34/2, st. 41/2,
st. 20, st. 3, st. 4, 6/2, 6/1, 4, 66, st. 6, st. 7, 10, st. 8, st. 9, 816, st. 87/5, st. 87/4, st. 77, st. 76,
st. 75/1, st. 73, st. 72, st. 71, 1137/3, 179/24, 179/25, st. 393, 179/13, 1152, 1151, 178/3, st.
365, 543/2, 1108, 1107, 176/6, 176/5, 176/3, 1332, 1134, 712/11, 712/13, 712/12, 712/10,
712/9, 711/21, 711/20.
Sousední stavby
č.p. 195, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 308, 307, 210, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 246, 245,
248, 233, 224, 225, 226, 236, 232, 234, 233, 271, 328, 76, 75, 74, 251, 43, 295, 47, 48, 2, 3, 6,
86, 85, 262, 274.
Dotčené správní úřady
MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, odbor dopravy a SH, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, úřad územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
MěÚ Jeseník, orgán památková péče, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník
MěÚ Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

