MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MEJV/3091/2020/RM
MEJV/2575/2020
ing. Radek Mikšík
584 458 786
zp@mestojavornik.cz

DATUM:
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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 03.08.2020 podala
Obec Velká Kraš, IČO 00635855, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, kterou zastupuje AGPOL
s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044
(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
Obec Velká Kraš – soukromé kanalizační přípojky
SO 01 Odbočky pro domovní přípojky
SO 02 Soukromé kanalizační přípojky

na pozemcích pro:
SO 01 Odbočky pro domovní přípojky
k.ú. Vidnava: 1331, 534/1
k.ú. Fojtová Kraš: 224/5, 510, st.46, 175/2, 162/2, 157/3, st.84, 103/2, st.23/2, 103/1, st.17/3, 17/1,
64, 6, st.1/1, 432/1, 433/1, 434/3, 434/1
k.ú. Velká Kraš: st.4/1, 17/1, 61/1, 63, 148/5, 2122, 536, 1608/1, 1947, 1376/6, 1376/5, 1575/2,
1947, 1584
k.ú. Hukovice u Velké Kraše: 306/2, 305/2, 685
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k.ú. Malá Kraš: st.30/2, 836
SO 02 Soukromé kanalizační přípojky
k.ú. Fojtová Kraš: st. 123 , 224/4, st.126 , 224/2, st.125 , 224/5, st. 66, 510, st. 46, st. 129, st. 39,
st.36/1 , 181/1, st.35/1, st.35/2, 172, st. 70, 175/3, st.34/1 , 171/3, st.65 , 175/2, st. 57, st.81 , 157/3,
st. 84, st.26/6 , 26/12, st. 77, st.17/3, st.17/1, st. 76, 432/10, st.11/1, 64, st. 10, st. 9, 45, st.8/1, 48,
st.7/1, 37/2, 40, 497/2, st. 6, 41, st. 4, 43, st. 120, 4/2, st. 3, st. 2, 15/2, 15/1, 6, st.1/3, 1/1, st.1/2, st.
82, 10/4.
k.ú. Malá Kraš: st.30/2, st.26/1, 810, 368, st.28, st.25, 367/1, st.67/1, st.23, 306, st.18/1, 298, st.71,
122/2, st.14, 129, 122/9, st.256, 127, 122/7, st.7, st.6, 116, st.4, st.3, 115/1, 2/2, st.68, 6/2, 7, 812/1,
42/6, st.60 807/2, 827.
k.ú. Velká Kraš: st.10/1, 21, 22/2, 24/3, 1607, st.228, 17/1, st.13/1, 59, 57, st.156, 1596/1, st.15/2,
64, st.19, 78/2, st.227, 63, st.22/1, 92/1, 94, st.25, st.26/2, 113/1, st.28/2, 118/2, 118/1, st.166, st.32,
st.142, st.165, st.30/1, 136, st.34/1, st.34/2, st.208, 148/2, st.40/2, 182/1, 182/2, 183, st.150, 202/2,
st.43/1, 216/1, st.44, st.47, 259, st.46, 284/2, st.48, st.161, st.159, st.51, st.147, st.220, 270/2, st.211,
270/1, st.54, 275/2, st.215, 347/2, st.63/2, st.63/1, st.61/2, st.63/3, st.180, 281/3, st.182, 281/6, st.181,
281/4, st.179, 281/2, st.162, st.67, st.66/1, st.66/2, st.66/3, st.69/2, st.158, st.178, 523/7, st.177,
523/6, st.176, 523/5, st.175, 523/4, st.209, 522/2, st.157, st.72, 417, st.73, 418/2, st.74/1, st.160, 520,
st.75, st.77, 440, st.78, 442, st.79/1, 468, st.79/2, 471, st.83, 474, st.84/1, 1614, st.87, st.89, st.92,
st.153, st.164, 692/2, st.94, st.96/2, 700, st.102, 769/2, st.104, st.107, st.108, 865, st.140/1, st.141,
1571, st.142/1, st.134/2, st.137/1, st.136, st.210, st.133, 1376/6, st.167, st.168, st.170, st.213, 1295/8,
st.130, st.124/1, 1376/2, 1376/4, 1295/5, st.3/1, st.5, 1595/2, 12/1, st.7, 1595/1.
k.ú. Hukovice u Velké Kraše: st.24/1, st.61, 398/2, st.22/1, 373/2, st.22/2, st.18, st.121, 672/7,
st.13/3, 696, st.13/1, 308/2, st.88, 282/1, st.12, st.55, 291/3, st.17, 215, st.85, st.86, st.73, 208/1,
217/1, 275/2, 275/3.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Dokumentace řeší výstavbu odboček a soukromých částí kanalizačních přípojek v k. ú. Hukovice u
Velké Kraše, Velká Kraš, Malá Kraš, Fojtova Kraš a Vidnava, které povedou splaškové odpadní vody
do ČOV ve Vidnavě.
Stavba je členěna na:
SO 01 - Odbočky pro domovní přípojky
SO 02 - Soukromé kanalizační přípojky
V rámci stavebního objektu SO 01 je navrženo cca 79 kusů veřejných odboček o celkové délce 812
m, v dimenzi DN 150 (563 m) v případě připojení jedné nemovitosti a DN 200 (249 m) v případě
napojení více nemovitostí přes jednu kanalizační přípojku. Kanalizační odbočky budou provedeny v
úseku od napojení na stoku po hranici připojované nemovitosti, kde budou odbočky ukončeny
kontrolními šachtami.
V rámci stavebního objektu SO 02 je navrženo cca 198 kusů soukromých kanalizačních přípojek, v
dimenzi DN 150 v případě připojení jedné nemovitosti a DN 200 v případě napojení více nemovitostí
přes jednu kanalizační přípojku. Soukromé kanalizační přípojky se napojují na kontrolní šachtu, která
je součástí objektu SO 01. Přípojky jsou řešeny jako gravitační.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba se nachází na pozemcích parc. č. :
SO 01 Odbočky pro domovní přípojky
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k.ú. Vidnava: 1331, 534/1
k.ú. Fojtová Kraš: 224/5, 510, st.46, 175/2, 162/2, 157/3, st.84, 103/2, st.23/2, 103/1, st.17/3, 17/1,
64, 6, st.1/1, 432/1, 433/1, 434/3, 434/1
k.ú. Velká Kraš: st.4/1, 17/1, 61/1, 63, 148/5, 2122, 536, 1608/1, 1947, 1376/6, 1376/5, 1575/2,
1947, 1584
k.ú. Hukovice u Velké Kraše: 306/2, 305/2, 685
k.ú. Malá Kraš: st.30/2, 836
SO 02 Soukromé kanalizační přípojky
k.ú. Fojtová Kraš: st. 123 , 224/4, st.126 , 224/2, st.125 , 224/5, st. 66, 510, st. 46, st. 129, st. 39,
st.36/1 , 181/1, st.35/1, st.35/2, 172, st. 70, 175/3, st.34/1 , 171/3, st.65 , 175/2, st. 57, st.81 , 157/3,
st. 84, st.26/6 , 26/12, st. 77, st.17/3, st.17/1, st. 76, 432/10, st.11/1, 64, st. 10, st. 9, 45, st.8/1, 48,
st.7/1, 37/2, 40, 497/2, st. 6, 41, st. 4, 43, st. 120, 4/2, st. 3, st. 2, 15/2, 15/1, 6, st.1/3, 1/1, st.1/2, st.
82, 10/4.
k.ú. Malá Kraš: st.30/2, st.26/1, 810, 368, st.28, st.25, 367/1, st.67/1, st.23, 306, st.18/1, 298, st.71,
122/2, st.14, 129, 122/9, st.256, 127, 122/7, st.7, st.6, 116, st.4, st.3, 115/1, 2/2, st.68, 6/2, 7, 812/1,
42/6, st.60 807/2, 827.
k.ú. Velká Kraš: st.10/1, 21, 22/2, 24/3, 1607, st.228, 17/1, st.13/1, 59, 57, st.156, 1596/1, st.15/2,
64, st.19, 78/2, st.227, 63, st.22/1, 92/1, 94, st.25, st.26/2, 113/1, st.28/2, 118/2, 118/1, st.166, st.32,
st.142, st.165, st.30/1, 136, st.34/1, st.34/2, st.208, 148/2, st.40/2, 182/1, 182/2, 183, st.150, 202/2,
st.43/1, 216/1, st.44, st.47, 259, st.46, 284/2, st.48, st.161, st.159, st.51, st.147, st.220, 270/2, st.211,
270/1, st.54, 275/2, st.215, 347/2, st.63/2, st.63/1, st.61/2, st.63/3, st.180, 281/3, st.182, 281/6, st.181,
281/4, st.179, 281/2, st.162, st.67, st.66/1, st.66/2, st.66/3, st.69/2, st.158, st.178, 523/7, st.177,
523/6, st.176, 523/5, st.175, 523/4, st.209, 522/2, st.157, st.72, 417, st.73, 418/2, st.74/1, st.160, 520,
st.75, st.77, 440, st.78, 442, st.79/1, 468, st.79/2, 471, st.83, 474, st.84/1, 1614, st.87, st.89, st.92,
st.153, st.164, 692/2, st.94, st.96/2, 700, st.102, 769/2, st.104, st.107, st.108, 865, st.140/1, st.141,
1571, st.142/1, st.134/2, st.137/1, st.136, st.210, st.133, 1376/6, st.167, st.168, st.170, st.213, 1295/8,
st.130, st.124/1, 1376/2, 1376/4, 1295/5, st.3/1, st.5, 1595/2, 12/1, st.7, 1595/1.
k.ú. Hukovice u Velké Kraše: st.24/1, st.61, 398/2, st.22/1, 373/2, st.22/2, st.18, st.121, 672/7,
st.13/3, 696, st.13/1, 308/2, st.88, 282/1, st.12, st.55, 291/3, st.17, 215, st.85, st.86, st.73, 208/1,
217/1, 275/2, 275/3.
II.
1.

2.
3.
4.
5.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od
22.00 do 06.00 hod..
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.
V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací budou vlastníci (popř.
uživatelé) dotčených pozemků a staveb informováni o zahájení těchto prací.
Při provádění stavebních prací a v průběhu celé stavby bude zajištěn bezproblémový přístup
(vstup i příjezd) k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám.

Č.j. MEJV/3091/2020/RM

str. 4

6. Stavba i okolí stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života uživatelů
dotčených a přilehlých pozemků a staveb.
7. 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.
8. 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).
9. 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.
10. 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.
11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, z vyjádření zn.
MJ/53559/2019/02/OŽP ze dne 04.11.2019:
Vyjádření orgánu ochrany přírody:
Při stavbě požadujeme dodržovat ČSN 83 9061 — Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích, především kapitol 4.6 - Ochrana stromů před mechanickým
poškozením, 4.8 - Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy a 4.10 - Ochrana kořenového
prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam (za kořenový prostor se považuje plocha půdy
pod korunou stromu, tzv. okapová linie, zvětšená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m).
Vyjádření orgánu státní správy lesů:
Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností,
skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.
12. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, vodoprávní
úřad ze závazného stanoviska č.j. MJ/12773/2020/OŽP/JM ze dne 11.03.2020:
-

-

-

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním
materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
(např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů) a cementových látek do vodního
toku. Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích
nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných
stavebních prací. Jakýkoliv zásah do břehů nebo do koryta vodního toku musí být projednán
se správcem vodního toku a s vodoprávním úřadem.
V korytě vodního toku či v jeho blízkosti nebude ukládán žádný materiál (stavební materiál,
zemina z výkopku, apod.). Na březích vodního toku nebude skladován lehce odplavitelný
stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby
ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku.
Za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy nenese odpovědnost správce povodí
ani správce vodního toku.
Po ukončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý
materiál odvezen.

13. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko
údržby Šumperk, z vyjádření pod zn. SSOK-CE 23577/2019 7.12.8/S5 ze dne 31.12.2019:
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před vydáním územního rozhodnutí nutno požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání na
uložení sítě MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a siln. hospodářství; souhlasíme s vydáním
rozhodnutí na uložení kanalizace do tělesa llI/4539 a 111/45311 při splnění níže uvedených
podmínek,
souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu krajských pozemních komunikací III/4539 a
111/45311 při splnění níže uvedených podmínek,
před vydáním územního rozhodnutí nutno s naší organizací uzavřít nájemní smlouvu a
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (návrh smlouvy zaslán elektronicky),
trasa kanalizačních přípojek včetně vyznačení nadzemních zařízení bude před zahájením
prací vykolíkována a odsouhlasena přímo v terénu pracovníkem naší organizace se sepsáním
předávacího protokolu,
při umístění inženýrských sítí do vozovky komunikace, nezpevnéné krajnice nebo při
poškození jejího povrchu požadujeme provedení následné opravy na jednu polovinu šíře
vozovky (nejméně na šířku 3m) a při výkopu v obou polovinách vozovky a v obloucích na
celou šířku vozovky; jedná se o odfrézování stávajícího povrchu s následnou pokládkou nové
obrusné vrstvy asfaltového krytu tl. min. 5cm na délku výkopu nebo poškození včetně
živičného mezistřiku,
případné poklopy navržené ve vozovce nutno situovat pouze do osy jízdního pruhu, aby bylo
minimalizováno jejich pojíždění,
k zásypu výkopů ve vozovce bude použit vhodný materiál s odpovídajícím hutněním po
vrstvách max. 20cm, další vrstvy v souladu s TP 146 Povolováni 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,
protokol o provedení kontroly zhutnění zásypu (zatěžovacích zkoušek) bude předán
správnímu cestmistru SSOK (naměřené hodnoty musí splňovat platné TP - počet a místa určí
správní cestmistr SSOK), před provedením konečné úpravy povrchu vozovky,
ve výkopu budou nahrazeny všechny konstrukční vrstvy vozovky vč. případné podkladní
asfaltové vrstvy (ACP),
do doby provedení konečné úpravy vozovky bude v místě zásahu provedena provizorní
zpevněná úprava (např. dlažba, beton, AB dle dohody se správním cestmistrem),
před provedením konečné úpravy vozovky budou v dotčeném úseku provedeny zatěžovací
zkoušky, naměřené hodnoty musí splňovat platné TP (počet a místa si určí SSOK, správní
cestmistr), protokol bude předán zástupci SSOK, SÚ Šumperk,
ložná vrstva (ACL) v min. tl. 70 mm bude provedena se zámkem min. 25 cm přes hrany
výkopu po celém jeho obvodu,
při souběhu bude nová obrusná vrstva provedena z asfaltobetonu (ACO 11) v tl. 5 cm se
zámkem min. 25 cm přes hranu položené ložné vrstvy, včetně živičného mezistřiku, pracovní
spáry budou řádně ošetřeny zálivkou,
u vedení umístěného v silničním tělese požadujeme dodržet min. krytí 1,20m na všechny
strany od inženýrské sítě, platí i pro křížení otevřeného silničního přikopu (měřeno od jeho
dna),
žádné nové nadzemní zařízení (sloupky, poklopy šachet, hydranty, uzávěry apod.) nebude
zřízeno v silničním příkopu krajské komunikace; zařízení umístěné v nezpevněné krajnici a za
silničním příkopem budou odlážděna 2 řadami žulových kostek do betonu,
případné nadzemní zařízení budou výškově umístěna pod niveletou vozovky komunikace, aby
nebránila provádění pravidelné údržby, zejména zimní,
během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství krajské
komunikace (při křížení propustků a dešťové kanalizace nutno zajistit odpovídající krytí),
inženýrské sítě možno umístit do vzdálenosti min. 5,0m od silničních propustků a mostních
objektů,
stav případných poklopů a uzávěrů umístěných na silničním tělese bude vlastník trvale
udržovat na svoje náklady dle podmínek SSOK v takovém stavu, aby nedocházelo ke
zhoršení stavebního stavu vozovky (např. výšková úprava a provádění opravy vozovky v
bezprostředním okolí zařízení),
žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace,
nesmí docházet k poškození vozovky mimo prováděné výkopové práce,
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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 k 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.

14. Budou dodrženy podmínky ČD-TELEMATIKY ze souhrnného stanoviska č.j. 1201914495 ze dne
27.08.2019:
Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti
elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u
ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky
zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím
vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že
žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní
spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na
adrese www.cdt.cz/ vytyčeni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným
termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude
do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické
kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další
stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle
skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě
elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou
budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických
komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné
odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna
dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.
Specifické podmínky SŽDC, s.o.:
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení
týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni
projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou
směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v
souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření
SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.
Další upřesňující podmínky:
vytýčení kabel, trasy zajistí p. Procházka, tel. 724 100 196.
15. Budou dodrženy podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze stanoviska č.j.
29853/2019 SŽDC OŘ OLC-OPS/ŠeL ze dne 09.12.2019:
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Pro realizaci stavby v obvodu a v ochranném pásmu dráhy je nutné vydání souhlasu od
Drážního úřadu, oblast Olomouc, sekce stavební, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v
platném znění.
Pro umístění kanalizační přípojky na pozemku SŽDC p.č. 498/1 v k.ú. Fojtova Kraš bude s
SŽDC, OŘ OLC uzavřena smlouvu o zřízení služebnosti. Ocenění zřízení služebnosti je
stanoveno na částku 10 000,-Kč splatnou dle podmínek smlouvy. Návrh smlouvy zašleme na
požádání v el.podobě. Kontaktní pracovník Ing. Martin Karger tel. 972741323,e-mail.
karqer@szdc.cz.
Pro stanovení podmínek pro vstup na pozemek Českých drah, a.s. p.č. 684/5 v k.ú. Hukovice
u Velké Krase požádejte o vyjádření správce a vlastníka pozemku - Regionální správa
majetku Brno, Kounicova 688/26, 61143 Brno.
Před realizací stavby v oblasti napojení výpravních budov žst.Velká Kraš a Vidnava. pro
vvtvčení inženýrských sítí a technické řešení přípojek k výpravním budovám kontaktujte
správce objektů SŽDC, Správa osobních nádraží Olomouc. Jeremenkova 103/23. 772 00
Olomouc - Jiří Němec, mob. 724 028 342, e-mail, nemec.ii@szdc.cz.
Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a na dráze bude oznámen na
OŘ OLC a traťmistrovi Traťového okrsku TO Jeseník p. Vlastimil Buryánek, tel.606744631,
972745482. Bez oznámení o zahájení prací nelze práce v ochranném pásmu dráhy zahájit!
V případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy si SŽDC, vyhrazuje
právo na dočasné zastavení stavebních prací.
Při realizaci prací nesmí dojít k ohrožení ani k omezení železničního provozu, k dotčení
průjezdného průřezu železniční trati, a to zejména činností a odstavováním stavební
mechanizace v blízkosti železniční trati.
Při realizaci prací v obvodu žst. Velká Kras a Vidnava nesmí dojít k ohrožení cestující
veřejnosti a musí být zajištěn příchod k výpravním budovám.
Po ukončení prací požadujeme předat na OŘ OLC dokumentaci skutečného provedení části
staveb v ochranném pásmu dráhy ověřené stavebníkem a to v písemné i digitální podobě
včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

16. Budou dodrženy podmínky SEE pro provádění v ochranných pásmech a zařízení SŽDC s.o. ze
den 13.06.2019:
Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech kabelů a zařízení SŽDC s.o.
Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení VN a NN a zařízení SŽDC,
s.o. v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinna učinit veškeré opatření, aby
nedošlo k poškozeni vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemních vedení VN a NN a
zařízení SŽDC, s.o., přímo na staveništi
uvědomění organizace, která vydala toto vyjádřeni, o zahájení stavebních prací
nejméně 15 dnů předem
prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto
vedení /zařízení/
upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku
uloženého vedení od výkresové dokumentace
aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením NN a VN, ani v
ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu
upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a
nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené
trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů
při křížení s kabely SŽDC, s.o. nutno dodržet platné normy
aby odkryté podzemní vedeni VN,NN /zařízeni/ bylo řádně zabezpečeno proti
poškození
aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho
zakrytým /záhozem/
aby organizace provádějící zemní práce vyzvala zdejší SEE k provedení kontroly před
zakrytím kabelu, zda není vedení /zařízení/ viditelně poškozeno
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aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení VN a NN a
zařízení SEE, která vydala toto vyjádření
aby bylo hlášeno ukončení stavby
aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb.
(Energetický zákon)
další podmínky:

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č.
266/1994 Sb. Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou SŽDC, s.o. a pro rozsah prací
na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím - stavebním povolením. Při
žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o
nové vyjádření o existenci vedení VN,NN a zařízení SŽDC, s.o..
17.

18. Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu ze závazného stanoviska č.j. DUCR-58085/19/Sj ze
dne 22.10.2019:
-

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy je třeba řádně v předstihu projednat s
vlastníkem a provozovatelem dráhy.

19. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby č.j. 1106089066 ze
dne 25.10.2019:
- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního
vedení 22kV, zemního kabelového vedení NN 0,4 kV, distribuční trafostanice 22/0,4 kV v
majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé
vodiče) činí 10 m od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřeno kolmo na každou stranu, OP zemního kabelového vedení činí 1 m na každou stranu
od krajního kabelu VN, OP distribuční trafostanice činí 7 m od konstrukce na každou stranu
(podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto
vedení postaveno);
- souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení NN musí být před dokončením
projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti CEZ Distribuce, a.s. s vyhodnocením
v PD
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy
a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být
dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN
50110-1 ed. 2. Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 1,5m od stávajících
podpěrných bodů.
- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od podpěrných bodů VN a 5m od distribuční
trafostanice,
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem
projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s
pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- 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 zhotovitele stavby.
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. .
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20. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., ze stanoviska č.j.
731199/19 ze dne 28.08.2019:
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.
21. Budou dodrženy podmínky GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a
technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5002018037 ze dne
25.10.2019.
-

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti výše uvedené stavby (dle předložené situace
EMP), se nachází
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150 a DN 100, vč. souvisejícího příslušenství.
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu;
Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:
1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb„ ČSN EN 1594 a TPG 702 04
(Technická pravidla Gas).
Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší
vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:
KANALIZACE:
křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné
trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li
nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových)
větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových
trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj. souběh: min. 4 m
Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty, výpusti a ČOV od stěny plynovodu je 4 m.
Vsakovací prostor situovat min. 4 m od VTL plynovodu.
Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 7.
Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 736005!
Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu;

Č.j. MEJV/3091/2020/RM

str. 10

případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od
plynovodu;
po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným
způsobem
(přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTLpIynovodu ohraničit výstražnou
páskou);
Před záhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance
provozu a údržby sítí GridServfces, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu s provozem nového
zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na http://www.gridservices.cz/dsonline-vytyceni-pz/
Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „Obec Velká Kraš - soukromé kanalizační
přípojky" souhlasíme.
GridServices, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to
okolnosti výstavby vyžadovaly.
Stanovisko odboru EPZ - NTL plynovod - Olga Plecháčová
ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ
PŘÍPOJKY:
NTL plynovody s přípojkami, STL plynovod s přípojkami, rušený NTL plynovod
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
-

Křížení a souběh kanalizační přípojky s plynárenským zařízením a plynovodními
přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Kanalizační přípojka bude uložena pod PZ.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena
diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno Jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V
tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a
výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.)
umístit min. 1 m od plynovodu a přípojky.
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEPROVOZOVANÝ NTL PLYNOVOD
Plynovod je odstaven od provozované části VTL, STL, NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze
vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát
zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné
směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně
seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznuti části tohoto plynovodu.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu,
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o
stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
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V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců,
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací
o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1. 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.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodrženi 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 ktéto změně.
3. 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.
4. 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.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k 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.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8. 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.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie
atd.) na telefon 1239.
10. 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
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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 nepoškozeni
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními
přípojkami.
11. 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.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. 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.
14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (neníli ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Pří použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Pro vydání
kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených
správních úřadů k užívání stavby (MěÚ Jeseník - OŽP, MěÚ Jeseník – odbor dopravy, …),
geometrický plán nebo zaměření skutečného stavu (§ 122 stavebního zákona) a další potřebné
podklady např. revize, revize elektro, 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:
Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČ: 00635855
Odůvodnění:
Dne 03.08.2020 podal žadatel Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČ: 00635855,
kterou zastupuje AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, žádost o
vydání rozhodnutí o umístění stavby - Obec Velká Kraš – soukromé kanalizační přípojky, SO 01
Odbočky pro domovní přípojky, SO 02 Soukromé kanalizační přípojky, na pozemcích viz výše, v obci
Velká Kraš. Dokumentace řeší výstavbu odboček a soukromých částí kanalizačních přípojek v k. ú.
Hukovice u Velké Kraše, Velká Kraš, Malá Kraš, Fojtova Kraš a Vidnava, které povedou splaškové
odpadní vody do ČOV ve Vidnavě.
Stavba je členěna na:
SO 01 - Odbočky pro domovní přípojky
SO 02 - Soukromé kanalizační přípojky
Stavební úřad oznámil písemným opatřením dne 03.08.2020 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.

Č.j. MEJV/3091/2020/RM

str. 13

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.
Stanoviska sdělili:
- Městského úřadu Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné
stanovisko č.j. MJ/10018/2020/OSUUP/Cha ze dne 24.02.2020
- Městský úřad Jeseník, odboru životního prostředí, vyjádření č.j. MJ/53559/2019/OŽP ze dne
04.11.2019
- Městský úřad Jeseník, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, závazné stanovisko č.j.
MJ/12773/2020/02/OŽP/JM ze dne 11.03.2020
- Městský úřad Jeseník, odbor Dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.
MJ/27091/2020 ze dne 01.06.2020, vyjádření č.j. MJ/62916/2019/02/ODSH/TOM ze dne
2.12.2019
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk,
vyjádření pod zn. SSOK-CE 23577/2019 7.12.8/S5 ze dne 31.12.2019, vyjádření k ÚR pod zn.
SSOK-CE 17210/2020 7.12.8/S5 ze dne 17.08.2020
- Správa železní dopravní cesty, OŘ OLC, souhrnné stanovisko zn. 29853/2019 SŽDC OŘ
OLC-OPS/Šel ze dne 09.12.2019
- ČD-TELEMATIKA, souhrnné stanovisko č.j. 1201914494 ze dne 27.08.2019 a zn.
10027/2019-O ze dne 18.11.2019
- Vyjádření SEE ze dne 13.06.2019
- Drážní úřad, sekce stavební, závazné stanovisko MO-SOO1491/19/Sj, č.j. DUCR-58085/19/Sj
ze dne 22.10.2019
- Povodí Odry, státní podnik, stanovisko zn. POD/19671/2019/9232/813.06 ze dne 27.11.2019
- Lesy ČR, správa toků, stanovisko č.j. LCR951/00/2020 ze dne 09.03.2020
- Český hydrometeorologický ústav, vyjádření č.j. CHMI/571/653/2020 dne 25.08.2020
- Cetin a.s., stanovisko č.j. 731199/19 ze dne 28.08.2019
- GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5002018037 ze dne 25.10.2019
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0101178637 ze dne 16.09.2019, souhlas zn.
1106089066 ze dne 25.10.2019 a souhlas zn. 1106089067 ze dne 25.10.2019
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0200964587 ze dne 16.09.2019
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0700105361 ze dne 16.09.2019
- Česká radiokomunikace a.s., vyjádření UPTS/OS/226775/2019 ze dne 27.08.2019
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 190826-1543132242 ze dne 03.09.2019
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E32831/19 ze dne 26.08.2019
- InfoTel, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 26.08.2019
- Itself s.r.o., vyjádření č.j. 19/004012 ze dne 05.09.2019
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:
Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČ: 00635855 zastupuje na základě plné
moci tyto účastníky:
k.ú. Fojtová Kraš
Bihariová Eva, č.p. 357, 79058 Velká Kraš
Bihariová Květa, nar. 30.6.1969, č. p. 354, 79058 Velká Kraš
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Bihariová Květa, nar. 19.9.2000, č. p. 354, 79058 Velká Kraš
Brix Hubert, 21.1.1960, č. p. 336, 79058 Velká Kraš
Čajková Lenka, nar. 3.9.1992, Školní 186, 79055 Vidnava
Dobeš Milan, nar. 27.8.1950, č. p. 326, 79058 Velká Kraš
Dobešová Věra, nar. 20.4.1955 č. p. 326, 79058 Velká Kraš
Drozenová Radmila, nar. 1.2.1969, č. p. 57, 28002 Nebovidy
Filipčík Antonín, nar. 20.4.1950, č. p. 337, 79058 Velká Kraš
Filipčíková Eva, nar. 22.2.1952, č. p. 337, 79058 Velká Kraš
Grimm Luděk, nar. 30.1.1985, č. p. 373, 79058 Velká Kraš
Herrmann Radek, nar. 10.12.1964, č. p. 374, 79058 Velká Kraš
Herrmannová Olga, nar. 5.2.1974, č. p. 374, 79058 Velká Kraš
Hurtečák Jan, nar. 14.2.1962, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4
Hurtečáková Michaela, nar. 25.1.1958, Habrmanova 1766, 56002 Česká Třebová
Ilios Jorgos, nar. 2.7.1966, č. p. 324, 79058 Velká Kraš
Iliosová Zdenka, nar. 4.6.1966, č. p. 324, 79058 Velká Kraš
Janošťák Josef, nar. 5.3.1957, č. p. 325, 79058 Velká Kraš
Janošťáková Miluška, nar. 22.10.1957, č. p. 325, 79058 Velká Kraš
Jedlička Pavel, nar. 3.6.1955, č. p. 111, 79084 Hradec-Nová Ves
Kulinová Oľga, nar. 4.12.1980, 9. května 255, 79055 Vidnava
Litvová Vlasta, nar. 1.5.1957, Lúčna 1764/6, 962 05 Hriňová, Slovensko
Novák Oldřich, nar. 27.5.1957, č. p. 372, 79058 Velká Kraš
Novák Radomír, nar. 6.8.1976, č. p. 370, 79058 Velká Kraš
Nováková Libuše, nar. 10.7.1945, č. p. 370, 79058 Velká Kraš
Novosád Jaroslav, nar. 22.3.1962, č. p. 306, 79058 Velká Kraš
Palma Jiří Ing., 26.9.1966, č. p. 350, 79058 Velká Kraš
Palmová Beáta, nar. 15.4.1970, Boční 603/9, Jaktař, 74707 Opava
Patkáň Milán, nar. 19.8.1955, č. p. 305, 79058 Velká Kraš
Patkáňová Anna, nar. 3.9.1961, č. p. 305, 79058 Velká Kraš
Penar Michal Piotr, nar. 26.7.1981, Mariacka 37/1, 48-304 Nysa, Polsko
Pessel Filip, nar. 31.10.1994, č. p. 310, 79058 Velká Kraš
Pessel Jan, nar. 11.2.1961, č. p. 310, 79058 Velká Kraš
Pessel Zdenek, nar. 2.1.1967, č. p. 310, 79058 Velká Kraš
Pesselová Jaroslava, nar. 1.3.1972, č. p. 310, 79058 Velká Kraš
Polášek Jan, nar. 20.2.1959, č. p. 304, 79058 Velká Kraš
Pyszko Zdeněk, nar. 8.9.1955, č. p. 328, 79058 Velká Kraš
Pyszková Hana, nar. 27.7.1961, č. p. 328, 79058 Velká Kraš
Revaj Ladislav, nar. 24.8.1949, č. p. 362, 79058 Velká Kraš
Revajová Ludmila, nar. 31.5.1953, č. p. 362, 79058 Velká Kraš
Salva Roman, nar. 8.4.1978, č. p. 321, 79058 Velká Kraš
Salvová Dana, 11.9.1953, Čechova 1246/4, 79001 Jeseník
Salvová Jarmila, nar. 21.6.1950, č. p. 321, 79058 Velká Kraš
Salvová Marie, nar. 1.2.1953, č. p. 351, 79058 Velká Kraš
Šopincová Kristýna, nar. 17.05.1990, č. p. 205, 79058 Velká Kraš
Vodička Jiří, nar. 27.3.1973, č. p. 381, 79058 Velká Kraš
Vodičková Vladimíra, nar. 27.5.1986, č. p. 381, 79058 Velká Kraš
Vybíral Jaromír, nar. 31.5.1957, č. p. 352, 79058 Velká Kraš
Wolf Jan, nar. 6.4.1989, č. p. 378, 79058 Velká Kraš
Wolf Jiří, nar. 16.8.1983, č. p. 378, 79058 Velká Kraš
Wolf Ota, nar. 3.6.1964, č. p. 377, 79058 Velká Kraš
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Wolfová Ludmila, nar. 18.1.1960, č. p. 377, 79058 Velká Kraš
k.ú. Malá Kraš
Drábek Štěpán, nar. 16.4.1975, Prostějovská 437, Tovačov I-Město, 75101 Tovačov
Dubovan Karel, nar. 21.4.1981, Na Rybníčku 43, 79065 Žulová
Dubovan Rudolf, nar. 30.5.1952, č. p. 425, 79058 Velká Kraš
Dubovan Tomáš Ing., nar. 15.3.1982, č. p. 424, 79058 Velká Kraš
Fiala Michal, nar. 20.4.1979, Okružní 1079/16, Šumbark, 73601 Havířov
Harazin Jiří, nar. 13.6.1958, č. p. 419, 79058 Velká Kraš
Harazinová Olga Ing., nar. 3.10.1960, č. p. 419, 79058 Velká Kraš
Kleineidamová Jitka Bc., nar. 22.6.1986, č. p. 436, 79058 Velká Kraš
Klimeš David, nar. 22.4.1976, č. p. 440, 79058 Velká Kraš
Klimeš Leopold, nar. 28.6.1953, č. p. 440, 79058 Velká Kraš
Klimeš Michal, nar. 1.5.1974, č. p. 440, 79058 Velká Kraš
Lipták Tomáš, nar. 10.1.1990, Václava Košaře 124/5, Dubina, 70030 Ostrava
Olbřimková Hana, nar. 28.6.1945, Žižkova 2850/13, Hranice, 73301 Karviná
Paciorek Ludvík, nar. 4.11.1951, č. p. 420, 79058 Velká Kraš
Palečková Helena, nar. 18.5.1961, č. p. 380, 79058 Velká Kraš
Randusová Marie, nar. 9.1.1961, č. p. 57, 79058 Velká Kraš
Salva René, nar. 20.6.1976, č. p. 355, 79058 Velká Kraš
Svobodová Tatiana, nar. 13.7.1946, Krušnohorská 1660, 43111 Jirkov
Šerý Josef, nar. 20.1.1958, č. p. 422, 79058 Velká Kraš
Škrabal Jan, nar. 16.3.1971, č. p. 442, 79058 Velká Kraš
Škrabalová Miroslava, nar. 5.3.1971, č. p. 442, 79058 Velká Kraš
Zátopek Zdeněk Ing., nar. 13.7.1952, č. ev. 5, 79058 Velká Kraš
Zátopková Michaela, nar. 16.3.1964, č. ev. 5, 79058 Velká Kraš
k.ú. Velká Kraš
Baláži Jan, nar. 30.9.1974, č. p. 41, 79058 Velká Kraš
Čecháčková Alena, nar. 12.8.1962 , č. p. 139, 79058 Velká Kraš
Čermák Milan Ing., nar. 1.6.1950, Lipovská 1162/40, 79001 Jeseník
Daniel David, nar. 16.9.1974, č. p. 120, 79058 Velká Kraš
Daniel Roman, nar. 11.8.1968, č. p. 38, 79058 Velká Kraš
Danielová Marie, nar. 8.8.1948, č. p. 38, 79058 Velká Kraš
Danielová Radka, nar. 24.8.1973, č. p. 120, 79058 Velká Kraš
Dolinská Emilie, nar. 27.9.1938, č. p. 146, 79058 Velká Kraš
Dolinská Lenka, nar.23.1.1969, č. p. 146, 79058 Velká Kraš
Dolinský Libor, nar. 15.2.1935, č. p. 146, 79058 Velká Kraš
Doruška Vladimír, nar. 16.11.1957, č. p. 9, 79058 Velká Kraš
Doruška Vladimír, nar. 3.11.1980, č. p. 60, 79058 Velká Kraš
Dubovan Rudolf, nar. 30.5.1952, č.ev. 15, 79058 Velká Kraš
Dzubák Milan, nar. 20.6.1959, č. p. 31, 79058 Velká Kraš
Dzubáková Radmila, nar. 8.5.1961, č. p. 31, 79058 Velká Kraš
Eight Moons s.r.o., IČ: 29396361, č. p. 21, 79058 Velká Kraš
Fomiczew Jaromír, nar. 18.3.1960, č.p. 144, 79058 Velká Kraš
Fomiczewová Dagmar Ing., nar. 18.3.1960, č. p. 144, 79058 Velká Kraš
Forgácsová Magdaléna, nar. 25.6.1982, č. p. 86, 79058 Velká Kraš
Frýželka František, nar. 4.10.1940, č. p. 32, 79058 Velká Kraš
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Frýželková Anna, nar. 21.4.1944, č. p. 32, 79058 Velká Kraš
Fürstencellerová Soňa, nar. 2.2.1978, č. p. 68, 79058 Velká Kraš
Gabriš Stanislav, nar. 4.2.1966, č. p. 89, 79058 Velká Kraš
Glombíček David, nar. 2.7.1976, č. p. 204, 79058 Velká Kraš
Glombíčková Oldřiška, nar. 8.1.1949, č. p. 204, 79058 Velká Kraš
Habermanová Alena, nar. 15.1.1960, 1. máje 787/5, 78401 Litovel
Hanáček Martin, nar. 27.1.1982, č. p. 47, 79058 Velká Kraš
Hanáčková Věra, nar. 15.11.1948, č. p. 4, 79058 Velká Kraš
Harazin Jiří, nar. 13.6.1958, č. p. 419, 79058 Velká Kraš
Harazinová Olga Ing., nar. 3.10.1960, č. p. 419, 79058 Velká Kraš
Henčl Karel, nar. 8.8.1971, č. p. 7, 79058 Velká Kraš
Horáčková Jana, nar. 13.12.1951, č. p. 91, 79058 Velká Kraš
Hýblová Martina, nar. 8.7.1965, č. p. 151, 79058 Velká Kraš
Ivan Karel, nar. 10.1.1957, č. p. 24, 79058 Velká Kraš
Ivanová Marie, nar. 26.12.1957, č. p. 24, 79058 Velká Kraš
Jadavanová Jolana,nar. 6.5.1940 č. p. 10, 79058 Velká Kraš
Jančeková Věra, nar. 1.4.1956, č. p. 29, 79058 Velká Kraš
Janošťák Jaroslav, nar. 16.2.1967, č. p. 2, 79058 Velká Kraš
Juřenová Anna, nar. 18.9.1953, č. p. 202, 79058 Velká Kraš
Kaňovská Sylva MUDr., nar. 23.8.1957, č. p. 94, 79058 Velká Kraš
Kaňovský Jiří Ing., nar. 8.10.1954, č.p. 94, 79058 Velká Kraš
Kočí Jaromír, nar. 21.2.1960, č. p. 66, 79058 Velká Kraš
Kočí Vlasta, nar. 3.4.1962, č. p. 66, 79058 Velká Kraš
Kovář Martin, nar. 12.7.1969, č. p. 140, 79058 Velká Kraš
Kovářová Jana, nar. 23.3.1946, č. p. 140, 79058 Velká Kraš
Kulina Josef, nar. 21.12.1988, č. p. 205, 79058 Velká Kraš
Kutlak Jan, nar. 20.6.1947, č. p. 34, 79058 Velká Kraš
Luljak Martin, nar. 13.9.1976, č. p. 6, 79058 Velká Kraš
Luljak Pavel, nar. 5.10.1978, č. p. 149, 79058 Velká Kraš
Luljak Petr, nar. 19.3.1975, č. p. 149, 79058 Velká Kraš
Luljaková Jarmila, nar. 21.8.1953, č. p. 149, 79058 Velká Kraš
Luljaková Marie, nar. 4.6.1977, č. p. 6, 79058 Velká Kraš
Macík Libor, nar. 18.7.1969, č. p. 81, 79058 Velká Kraš
Magyaričová Kateřina, nar. 6.3.1980, č. p. 61, 79058 Velká Kraš
Martinásková Lenka, nar. 26.12.1965, č. p. 25, 79058 Velká Kraš
Motyčák Josef, nar. 15.6.1971, č. p. 90, 79058 Velká Kraš
Motyčáková Klára, nar. 11.6.1976, č. p. 90, 79058 Velká Kraš
Mrázek Vladimír Ing., nar. 11.12.1958, Studentská 1126/4, Podlesí, 73601 Havířov
Mrázková Soňa Ing., nar. 11.2.1962, č. p. 204, 79058 Velká Kraš
Novosád Jan, nar. 20.7.1945, č. p. 48, 79058 Velká Kraš
Novosádová Eva, nar. 1.6.1949, č. p. 48, 79058 Velká Kraš
Novosadová Jana, nar. 21.11.1985, č. p. 131, 78962 Bohutín
Novosad Miroslav, nar. 14.8.1987, č.p. 131, 78962 Bohutín
Ondrušík Jaroslav, nar. 25.8.1968, č. p. 46, 79058 Velká Kraš
Ondrušík Petr, nar. 23.12.1970, č. p. 62, 79058 Velká Kraš
Paleček Radek, nar. 5.9.1988, č. p. 112, 79058 Velká Kraš
Pechancová Eliška, nar. 28.8.1958, Hrdinů 292, 79055 Vidnava
Polách Lumír, nar. 5.6.1953, č. p. 121, 79058 Velká Kraš
Poláchová Kalyna, nar. 25.6.1962, č. p. 121, 79058 Velká Kraš
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Randus Jaroslav, nar. 21.10.1964, č. p. 69, 79058 Velká Kraš
Randus Lukáš, nar. 6.8.1989, č. p. 57, 79058 Velká Kraš
Randus Miroslav, nar. 17.12.1957, č. p. 20, 79058 Velká Kraš
Randusová Bedřiška, nar. 11.2.1960, č. p. 20, 79058 Velká Kraš
Randusová Danuše, nar. 2.5.1967, č. p. 69, 79058 Velká Kraš
Ruman Antonín, nar. 2.7.1968, č. p. 18, 79058 Velká Kraš
Ruman Karel, nar. 5.2.1961, č. p. 23, 79058 Velká Kraš
Ruman Vladimír, nar. 22.9.1960, č. p. 1, 79058 Velká Kraš
Rumanová Vladimíra, nar. 5.1.1961 č. p. 23, 79058 Velká Kraš
Růžičková Jolana, nar. 9.9.1999, č. p. 10, 79058 Velká Kraš
Sekerešová Věra, nar. 25.9.1956, Prostorná 826/3, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
Svobodová Marie Ing., nar. 12.2.1948, Růžová 305, 79055 Vidnava
Šerá Hana, nar. 30.8.1985, č. p. 104, 79058 Velká Kraš
Šerá Petra, nar. 5.4.1989, č. p. 85, 79058 Velká Kraš
Škodík Alois, nar. 25.7.1957, č. p. 3, 79058 Velká Kraš
Šoltysová Naděžda, nar. 2.11.1949, č. p. 150, 79082 Písečná
Šuláková Jarmila, nar. 22.8.1953, č. p. 56, 79058 Velká Kraš
Šustrová Iveta, nar. 8.3.1963, Masarykova 314, 79827 Němčice nad Hanou
Švajka Jan, nar. 27.12.1949, č. p. 37, 79058 Velká Kraš
Švajka Jaroslav, nar. 25.1.1958, č. p. 77, 79058 Velká Kraš
Švajková Julie, nar. 14.1.1949, č. p. 37, 79058 Velká Kraš
Švajková Valeria, nar. 2.2.2962, č. p. 77, 79058 Velká Kraš
Trusík Milan, nar. 26.10.1962, č. p. 16, 79058 Velká Kraš
Trusíková Ludmila, nar. 8.5.1963, č. p. 16, 79058 Velká Kraš
Václavková Štěpánka, nar. 28.2.1951, Svobodova 145, 79055 Vidnava
Vingralčíková Pavla, nar. 17.5.1986, Brigádnická 536/34, Heřmanice, 71300 Ostrava
Wimmer Milan, nar. 5.11.1953, Štúrova 1308/6, Krč, 14200 Praha 4
Zapletalová Šárka Mgr., nar. 24.4.1983, č. p. 27, 79058 Velká Kraš
Zdražilová Jitka, nar. 31.10.1959, č. p. 54, 79058 Velká Kraš
Zeman Jaroslav, nar. 13.2.1948, č. p. 65, 79058 Velká Kraš
Zemanová Miroslava, nar. 12.1.1949, č. p. 65, 79058 Velká Kraš
Žák Antonín, nar. 28.4.1971, č. p. 86, 67552 Dolní Vilémovice
Žingorová Stanislava, nar. 18.9.1989, č. p. 112, 79058 Velká Kraš
k.ú. Hukovice u Velké Kraše
Daněk Ondřej, nar. 18.2.1987, Hrnčířská 1037, Kolín II, 28002 Kolín
Daňková Ludmila, nar. 12.10.1951, č. p. 156, 79058 Velká Kraš
Ďulík Josef, nar. 30.11.1944, č. p. 200, 79058 Velká Kraš
Ďulíková Zdenka, nar. 2,11,1947, č. p. 200, 79058 Velká Kraš
Glombíček David, nar. 2.7.1976, č. p. 204, 79058 Velká Kraš
Grezl Alan, nar. 24.5.1978, Klicperova 1032/9, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
Klabanová Jana, nar. 21.10.1975, č. p. 180, 79058 Velká Kraš
Kolomar Štefan, nar. 2.6.1950, č. p. 161, 79058 Velká Kraš
Kolomarová Marie, nar. 23.3.1950, č. p. 161, 79058 Velká Kraš
Kovařík Jaroslav, nar. 10.4.1967, č. p. 178, 79058 Velká Kraš
Luljak Přemysl, nar. 5.11.1987, č. p. 162, 79058 Velká Kraš
Luljak Štěpán, nar. 21.2.1973, č. p. 158, 79058 Velká Kraš
Prčík Luděk, nar. 18.8.1965, č. p. 187, 79058 Velká Kraš
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Přibyl Miroslav, nar. 3.11.1962, Olivova 303/49, 25101 Říčany
Přibylová Jana, nar. 14.1.1966, Olivova 303/49, 25101 Říčany
Škulavíková Anna, nar. 28.12.1955, č. p. 201, 79058 Velká Kraš
Zdražilová Ivana, nar. 8.7.1989, č. p. 349, 79058 Velká Kraš
Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČ: 00635855, kterou zastupuje
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vanturová Eva, Čs. odbojářů 1007, 357 35 Chodov
Toman Ladislav, Boženy Němcové 566/7, 790 01 Jeseník
Zdražilová Jitka, č.p. 54, 790 58 Velká Kraš
Příkazský Ladislav, č.p. 111, 790 58 Velká Kraš
Čajková Lenka, Školní 186, 790 55 Vidnava
Bihariová Eva, č.p. 357, 790 58 Velká Kraš
Kopecká Věra, č.p. 111, 790 58 Velká Kraš
Kopecký Bohuslav, č.p. 111, 790 58 Velká Kraš
Doruška Stanislav, č.p. 373, 790 58 Velká Kraš,
Dorušková Františka, č.p. 373, 790 58 Velká Kraš
Grimm Přemysl, č.p. 154, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
Grimmová Ludmila, č.p. 373, 790 58 Velká Kraš
Salvová Zdenka, č.p. 321, 790 58 Velká Kraš
Herrmann Josef, Závořická 512, 789 69 Postřelmov
Herrmannová Heidemarie, Závořická 512, 789 69 Postřelmov
Nováková Emília, č.p. 372, 790 58 Velká Kraš
Pesselová Oľga, č.p. 310, 790 58 Velká Kraš
Paleček Miloslav, č.p. 380, 790 58 Velká Kraš
Palečková Anděla, č.p. 380, 790 58 Velká Kraš
Samuelová Františka, č.p. 431, 790 58 Velká Kraš
Prčíková Božena, č.p. 187, 790 58 Velká Kraš
Zdražilová Anna, č.p. 177, 790 58 Velká Kraš
Zdražil Jan, č.p. 177, 790 58 Velká Kraš
Ruman Antonín, č.p. 18, 790 58 Velká Kraš
Rumanová Věra, č.p. 18, 790 58 Velká Kraš
Žák Antonín, č.p. 86, 675 52 Dolní Vilémovice
Žáková Ludmila, č.p. 86, 675 52 Dolní Vilémovice
Honková Jaroslava, č.p. 40, 790 58 Velká Kraš
Malcharová Ludmila, č.p. 144, 790 58 Velká Kraš
Ovesná Marta, č.p. 142, 790 58 Velká Kraš
Randusová Jiřina, č.p. 69, 790 58 Velká Kraš
Gola Josef, č.p. 32, 798 26 Víceměřice
Rumanová Liduše, Lidická 89, 790 70 Javorník
Doruška Stanislav, č.p. 60, 790 58 Velká Kraš
Doruška Vladimír, č.p. 9, 790 58 Velká Kraš
Dorušková Ivana, č.p. 9, 790 58 Velká Kraš
Macík Jindřich, č.p. 81, 790 58 Velká Kraš
Macíková Bronislava, č.p. 81, 790 58 Velká Kraš
Indra Milan, č.p. 151, 790 58 Velká Kraš
Indrová Blažena, č.p. 151, 790 58 Velká Kraš
Ziober Čestmír, č.p. 160, 790 58 Velká Kraš
Zioberová Drahomíra, č.p. 160, 790 58 Velká Kraš
Henčl Karel, č.p. 157, 790 58 Velká Kraš
Henčlová Věra, č.p. 157, 790 58 Velká Kraš
Tomková Anna, č.p. 8, 790 58 Velká Kraš
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Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 12000 Praha 2
(smlouvy o úvěru č.1 332 631 9 52)
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4 (Smlouva o omezení převodu
nemovitosti (§ 58 o.z.) RIII ze dne 25.3.1991, registrována dne 8.4.1991 - Z-1663/2004-811, zajištění
pohledávek ze smlouvy o úvěru č.0616510199, Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek ze
smlouvy o úvěru č.0605697189, Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č.
0683381139, Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 0410440199)
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901 (Smlouva o
zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 09.01.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni
21.01.2008 - V-154/2008-811, Zástavní právo smluvní ke spoluvlastnickému podílu ve výši 3/4, k
zajištění pohledávky - V-2150/2007-811, Zástavní právo smluvní k zajištění budoucí pohledávky - V1324/2004-811)
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 10000 Praha 10
(Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.08.2011 - V-1628/2011-811, Smlouva o
zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.08.2011 - V-1628/2011-811, Zástavní právo smluvní
k zajištění budoucí pohledávky na vrácení úvěru - V-982/2012-811, Zástavní právo smluvní k zajištění
veškerých peněžitých dluhů ze smlouvy o úvěru č.1009539-6-01, Smlouva o zřízení zástavního práva
podle obč.z. 1009539601/1 ze dne 08.04.2015, Zástavní právo k zajištění veškerých peněžitých dluhů
ze smlouvy o úvěru č.1178774401, Zákaz zatížení zřízením věcného břemene a právem stavby po
dobu trvání zástavního práva V-2577/2018-811, Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky na
vrácení meziúvěru s příslušenstvím - V-2184/2009-811)
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5 (zástavní právo k zajištění
pohledávek ze smlouvy o úvěru č.3600/661549-01/18/01-001/00/R, Zástavní právo smluvní ke
spoluvlastnickému podílu ve výši 1/2, k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č.3600/66154901/18/01-001/00/R, Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 22.08.2011 - V1637/2011-811)
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 25672720
(Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. HY16100110 ze dne 01.06.2016, Smlouva o
zřízení zástavního práva podle obč.z. HY18171310 ze dne 23.03.2018, Smlouva o zřízení zástavního
práva podle obč.z. HY17750010 ze dne 30.01.2018, Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.
681 15 002855.1 ze dne 16.02.2016
mBank S.A., id.č.1254524, Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polská republika(Smlouva o zřízení
zástavního práva podle obč.z. ze dne 04.06.2012 - V-835/2012-811
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054
(Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000497861 ze dne 18.12.2014
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4,
RČ/IČO: 64948242 (Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ze smlouvy o úvěru č.2172108)
VITACREDIT s.r.o., Selské nám. 9/43, Chválkovice, 77900 Olomouc, RČ/IČO: 28614488
(Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 15.01.2020 - V-107/2020-811)
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779
00 Olomouc
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Město Vidnava, Mírové náměstí č.p. 80, 790 55 Vidnava
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
Kingdom Building International z.s., Ovesná č.p. 309/19, Hejčín, 779 00 Olomouc
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská, obec: Brno č.p. 499/1, 602 00 Brno
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, Komořany, 14300 Praha 4, RČ/IČO:
00020699
Sousední pozemky:
k.ú. Hukovice: pozemek parc. č. 275/5, 373/3, 397/1
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k.ú. Velká Kraš: pozemek parc. č. 22/1, 24/2, 29/5, 297/1, 692/1, st.20/1, st.100
k.ú. Malá Kraš: pozemek parc. č. 122/5, 124, 449/2, 488/1, 505/4
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. 26, 26/4, 26/14, 40/1, 75/2, 157/4, 162/6, 162/7, 163, 183/2,
397/2, 432/11, 462/3
Sousední stavby:
k.ú. Hukovice: Č.p. 155, 156, 158, 161, 162, 164, 177, 178, 180, 187, 190, 200, 201
k.ú. Velká Kraš: Č.p. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34,
37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 74, 77, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94,
98, 104, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 159, 160, 202, 204, 206 a č.e. 15, 19
k.ú. Malá Kraš: Č.p. 380, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 440 a
č.ev. 4, 5
k.ú. Fojtova Kraš: Č.p. 304, 305, 306, 309, 310, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 336, 337, 338,
350, 351, 352, 355, 357, 358, 360, 631, 362, 370, 372, 373, 374, 377, 378, 381 a č.e. 14
Dotčené správní úřady
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p. 1, 772 58 Olomouc
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, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01
Jeseník
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Český hydrogeologický ústav zaslal souhlas č.j. CHMI/571/653/2020 dne 25.08.2020
- Správa silnic Olomouckého kraje zaslala vyjádření k ÚR zn. SSOK-CE 17210/2020 7.12.8/S5 dne
17.08.2020
- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a ani 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
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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.
Řízení bude probíhat dle Zákona č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury. Dle § 2 odst. 5 - V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s
velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního
zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba
Poplatek:
Správní poplatek byl zaplacen dne 04.08.2020.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
účastníci (dodejky)
Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČ: 00635855, kterou zastupuje
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044
Město Vidnava, Mírové náměstí č.p. 80, 790 55 Vidnava
Dotčené správní úřady
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p. 1, 772 58 Olomouc
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, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01
Jeseník
Doručení Veřejnou vyhláškou:
Dotčené pozemky:
SO 01 Odbočky pro domovní přípojky
k.ú. Vidnava: 1331, 534/1
k.ú. Fojtová Kraš: 224/5, 510, st.46, 175/2, 162/2, 157/3, st.84, 103/2, st.23/2, 103/1, st.17/3, 17/1,
64, 6, st.1/1, 432/1, 433/1, 434/3, 434/1
k.ú. Velká Kraš: st.4/1, 17/1, 61/1, 63, 148/5, 2122, 536, 1608/1, 1947, 1376/6, 1376/5, 1575/2,
1947, 1584
k.ú. Hukovice u Velké Kraše: 306/2, 305/2, 685
k.ú. Malá Kraš: st.30/2, 836
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SO 02 Soukromé kanalizační přípojky
k.ú. Fojtová Kraš: st. 123 , 224/4, st.126 , 224/2, st.125 , 224/5, st. 66, 510, st. 46, st. 129, st. 39,
st.36/1 , 181/1, st.35/1, st.35/2, 172, st. 70, 175/3, st.34/1 , 171/3, st.65 , 175/2, st. 57, st.81 , 157/3,
st. 84, st.26/6 , 26/12, st. 77, st.17/3, st.17/1, st. 76, 432/10, st.11/1, 64, st. 10, st. 9, 45, st.8/1, 48,
st.7/1, 37/2, 40, 497/2, st. 6, 41, st. 4, 43, st. 120, 4/2, st. 3, st. 2, 15/2, 15/1, 6, st.1/3, 1/1, st.1/2, st.
82, 10/4.
k.ú. Malá Kraš: st.30/2, st.26/1, 810, 368, st.28, st.25, 367/1, st.67/1, st.23, 306, st.18/1, 298, st.71,
122/2, st.14, 129, 122/9, st.256, 127, 122/7, st.7, st.6, 116, st.4, st.3, 115/1, 2/2, st.68, 6/2, 7, 812/1,
42/6, st.60 807/2, 827.
k.ú. Velká Kraš: st.10/1, 21, 22/2, 24/3, 1607, st.228, 17/1, st.13/1, 59, 57, st.156, 1596/1, st.15/2,
64, st.19, 78/2, st.227, 63, st.22/1, 92/1, 94, st.25, st.26/2, 113/1, st.28/2, 118/2, 118/1, st.166, st.32,
st.142, st.165, st.30/1, 136, st.34/1, st.34/2, st.208, 148/2, st.40/2, 182/1, 182/2, 183, st.150, 202/2,
st.43/1, 216/1, st.44, st.47, 259, st.46, 284/2, st.48, st.161, st.159, st.51, st.147, st.220, 270/2, st.211,
270/1, st.54, 275/2, st.215, 347/2, st.63/2, st.63/1, st.61/2, st.63/3, st.180, 281/3, st.182, 281/6, st.181,
281/4, st.179, 281/2, st.162, st.67, st.66/1, st.66/2, st.66/3, st.69/2, st.158, st.178, 523/7, st.177,
523/6, st.176, 523/5, st.175, 523/4, st.209, 522/2, st.157, st.72, 417, st.73, 418/2, st.74/1, st.160, 520,
st.75, st.77, 440, st.78, 442, st.79/1, 468, st.79/2, 471, st.83, 474, st.84/1, 1614, st.87, st.89, st.92,
st.153, st.164, 692/2, st.94, st.96/2, 700, st.102, 769/2, st.104, st.107, st.108, 865, st.140/1, st.141,
1571, st.142/1, st.134/2, st.137/1, st.136, st.210, st.133, 1376/6, st.167, st.168, st.170, st.213, 1295/8,
st.130, st.124/1, 1376/2, 1376/4, 1295/5, st.3/1, st.5, 1595/2, 12/1, st.7, 1595/1.
k.ú. Hukovice u Velké Kraše: st.24/1, st.61, 398/2, st.22/1, 373/2, st.22/2, st.18, st.121, 672/7,
st.13/3, 696, st.13/1, 308/2, st.88, 282/1, st.12, st.55, 291/3, st.17, 215, st.85, st.86, st.73, 208/1,
217/1, 275/2, 275/3.
Sousední pozemky:
k.ú. Hukovice: pozemek parc. č. 275/5, 373/3, 397/1
k.ú. Velká Kraš: pozemek parc. č. 22/1, 24/2, 29/5, 297/1, 692/1, st.20/1, st.100
k.ú. Malá Kraš: pozemek parc. č. 122/5, 124, 449/2, 488/1, 505/4
k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. 26, 26/4, 26/14, 40/1, 75/2, 157/4, 162/6, 162/7, 163, 183/2,
397/2, 432/11, 462/3

Sousední stavby:
k.ú. Hukovice: Č.p. 155, 156, 158, 161, 162, 164, 177, 178, 180, 187, 190, 200, 201
k.ú. Velká Kraš: Č.p. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34,
37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 74, 77, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94,
98, 104, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 159, 160, 202, 204, 206 a č.e. 15, 19
k.ú. Malá Kraš: Č.p. 380, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 440 a
č.ev. 4, 5
k.ú. Fojtova Kraš: Č.p. 304, 305, 306, 309, 310, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 336, 337, 338,
350, 351, 352, 355, 357, 358, 360, 631, 362, 370, 372, 373, 374, 377, 378, 381 a č.e. 14
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

