MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 26
796 01 PROSTĚJOV

Váš dopis č.j.:
ze dne:
Číslo jednací: KON 12 496/2019
Spisová zn.: OŽP 422/2019 DOS

zastoupené
Vyřizuje: Ing. Martin Dostál
Telefon: 582 401 492
E-mail: martin.dostal@konice.cz

společností VODIS Olomouc s.r.o.
Tovární ul. 1059/41
772 11 OLOMOUC

Datum: 29. 10. 2019

Osoba odpovědná za vyřízení a podepisování: Ing. Martin Dostál

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice
ROZHODNUTÍ
Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení Městský úřad Konice, odbor
životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a §
106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění
vydává
společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČ: 49451723
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Č.j.: KON 12 496/2019

zastoupené
společností
VODIS Olomouc s.r.o.
Tovární ul. 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ: 25835815
společné povolení k umístění a provedení vodního díla
„Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice“
podle ustanovení § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů
podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Vodním dílem je stavba vodovodu propojující Skupinový vodovod Konice se Skupinovým
vodovodem Kostelec na Hané (Prostějovskou částí Vodovodu Pomoraví).
Stávající Vodojem Štarnov bude propojen s vodovodní sítí Města Konice.
Stavba zahrnuje dva vodovodní řady:
Vodovodní řad „1“ DN 150 mm celkové délky 4 596,5 m.
Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11  180 x 16,4 mm.
Vodoměrná a redukční šachta na řadu „1“ bude mít vnitřní rozměry 3,3 x 1,8 m a světlou
výšku 2,1 m. Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.
Vodovodní řad „2“ DN 150 mm celkové délky 488 m.
Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11  180 x 16,4 mm.
Vodoměrná šachta na řadu „2“ bude mít vnitřní rozměry 2,1 x 1,8 m a světlou výšku 2,1 m.
Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.
Stavba vodního díla je umístěná na pozemcích:
Obec Přemyslovice, katastrální území Štarnov u Přemyslovic
parcelní číslo st. 83, 134/2, 135, 123/4
Obec Přemyslovice, k. ú. Přemyslovice
p. č. 2647/4
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 409
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 678
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 143, 122
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 295/4, 295/3, 295/1, 15/1
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 97/2, 97/7, 97/8, 97/1, 84
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
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p. č. 6, 629/3, 680, 4/3, 3/2, 5
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 83
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 683, 1/1
Obec Budětsko, k. ú. Budětsko
p. č. 1386, 644/1, 1464, 1388/1, 1465, 1442/4, 1381, 551/1, 1442/1, 1377/1, 513/2, 513/1,
512, 496, 494, 1373, 436/1, 1376/1, 1503
Město Konice, k. ú. Konice
p. č. 4356, 4359/1, 4945, 4936, 4919, 4915, 4896, 4913, 4897, 4885, 4886, 4884, 4883, 4882,
4881, 4867, 4769/1, 4797, 199/1, 4770/1, 4771, 4787, 4795, 20
Orientační souřadnice stavby v geodetickém systému S - JTSK:
Objekt
Napojení řadu 1 na vodojem
Štarnov
Napojení řadu 1 na vodovod
v Konici
Napojení řadu 2 na řad 1
Napojení řadu 2 na vodovod
v Konici

Souřadnice X
1122499

Souřadnice Y
570206

1119608

572635

1119594
1119294

572527
572682

Povolení k provedení vodního díla se vydává za účelem zásobení pitnou vodou a zajištění
požární vody.
Pro provedení vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1
stavebního zákona stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace.
2. Případné odchylky od projektové dokumentace mohou být realizovány jen se svolením
odboru životního prostředí Městského úřadu Konice.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu sdělit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby: zahájení a ukončení stavby.
4. Před zahájením stavby budou vytýčena veškerá podzemní vedení.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Prostějov ze dne 30. 4.
2019, č.j.: KHSOC/09861/2019/PV/HOK:
1) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou,
musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky
č. 409/2005 Sb., což bude investorem doloženo KHS kolaudačního souhlasu.
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2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku
vody, odebraného z koncové části nového řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1
zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č.
252/2004 Sb., a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 k
vyhlášce č. 252/2004 Sb.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd
České republiky, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 15. 4. 2019, zn. ARUB/1917/19
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. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23. 4. 2019, č.j.:
KUOK 39481/2019:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Lada Malá, PhD.)
Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr výstavby podzemního vedení je situován na
zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).
Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona je k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále
„ZPF“ ) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Pokud si práce
spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do
jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu,
je třeba, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona, toto dočasné odnětí písemně
ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ZPF.
Při realizaci předkládaného záměru je třeba:
1. projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo s
Jinou osobou oprávněnou tuto půdu užívat,
2. provádět práce na zemědělských pozemcích především v době vegetačního klidu a po
skončení tyto uvést do původního stavu,
3. provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez uvedení dotčených pozemků do
původního stavu (při změně půdního profilu), je možné pouze se souhlasem orgánu
ochrany ZPF.
Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je vždy obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která
má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona).
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8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice,
odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného
krajinného prvku – lesní porosty v k. ú. Konice ze dne 8. 4. 2019, č.j.: KON 4159/2019:
V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému poškozování a
znečišťování významného krajinného prvku, především ropnými produkty
z mechanizačních prostředků a odpady.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát Prostějov ze dne 3.
dubna 2019, č.j.: KRPM-42604-2/ČJ-2019-141206:
Požadujeme, aby výkopy pro potřeby protlaku byly realizovány mimo silniční pozemek.
Dále požadujeme, aby veškeré výkopy byly řádně označeny dle zásad a požadavků práce
na stavbách.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o.,
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc ze dne 16. 5. 2019, zn.: 80418/S/4/19:
1. Stavba bude provedena dle předložené PD v souladu s platnou ČSN.
2. Před zahájením, vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení
vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
3. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo
(přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného
vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu.
4. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek)
požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové
uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou
potřebu a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.
5. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na
potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Dračka Jaroslav,
724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety
upraveného terénu (kontrola, zápis).
7. Veškeré zásahy do rozvod RVS budou vždy oznámeny předem a konzultovány
s provozovatelem.
8. Minimálně 14 dnů předem, před zahájením prací předloží zhotovitel harmonogram
postupu prací provozovateli k projednání a odsouhlasení. Bez splnění této povinnosti je
nepřípustný jakýkoliv zásah do rozvodů RVS, zahájení prací. Kontaktní osobou pro
koordinaci při provádění stavby je (pan Jaroslav Dračka, 724 711 116). O
odsouhlaseném postupu prací ve vztahu k napojení na stávající řad bude proveden zápis
do stavebního deníku.
9. Před zahájením prací bude po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a provozovatelem
vypracován zhotovitelem závazný KZP výstavby – technologie a postup provádění
pokládky, zkoušek a montážních prací vodovodu. Na základě KZP budou prováděny
průběžné kontroly a zkoušky. O výsledcích kontrol budou prováděny zápisy do
stavebního deníku. Kontaktní osobou (pan Jaroslav Dračka 724 711 116).
10. Zprovoznění díla a dodávka vody bude možná, až po kolaudaci stavby a uzavření
smlouvy o dodávce vody předané mezi provozovateli vodovodu.
12. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak
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kvalita vody.
13. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan
Jaroslav Dračka, 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o
výsledcích kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové
znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s.,
Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne 27. 5. 2019, zn.: PRO/B/10/05/19/Ro:
Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:
• před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení.
(Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301 022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
• při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a
bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO a.s.
• zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
• v místech křížení s vodovodním řadem i vodovodními přípojkami požadujeme uložit
kabely do chrániček a chráničky do žlabů a nad žlab položit ochrannou fólii
• před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO a.s. ke kontrole všech křížení ve správě
MOVO a.s. včetně přípojek
• aby byly nad všechna vodovodní potrubí přiložena výstražná folie a identifikační Cu
vodič (preferujeme ocelové lanko či integrovaný vodič v potrubí) jehož konce budou
vyvedeny do poklopů armatur
• veškeré armatury musí být označeny orientačními tabulkami
• budou-li armatury umístěny v zemědělských pozemcích požadujeme, aby na ně byla
umístěna betonová skruž
• aby dodavatelská firma před vlastní realizací odsouhlasila s MOVO a.s. typ a výrobce
armatur
• aby byl zástupce MOVO a.s. přizván k tlakové zkoušce a ke kontrole uložení potrubí
před záhozem
• aby investor akce oznámil MOVO a.s. s předstihem min. 20 dnů záměr napojit
navržené vodovodní řady na vodovodní řady v naší správě
• aby bylo potrubí nově navrženého vodovodu uloženo dle normy ČSN 73 6005
• vpuštění vody do navrženého vodovodu bude provedeno až po tlakové zkoušce nového
potrubí, po desinfekci potrubí a po vyhovujícím rozboru vody, provedeného
akreditovanou laboratoří – zajišťuje investor
• požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na
nově upravenou niveletu terénu
• případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší
správě
• při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
• naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvalé přístupné pro
možné provádění oprav, údržby a manipulace
• pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení
opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
• po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením
skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
• trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší
správě při křížení – v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek
v minimálním úhlu 60° a více
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12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
k trase po zemědělských pozemcích ze dne 1. 9. 2017, č.j.: KUOK 87948/2017
1. práce na dotčených pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního klidu a
po jejich skončení uvést dotčené pozemky do původního stavu,
2. práce je třeba provádět tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám,
3. zamýšlené provádění prací je třeba včas projednat s vlastníkem dotčené zemědělské
půdy, nebo s jinou oprávněnou osobou tuto zemědělskou půdu využívat.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správy Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov ze dne 25. 1. 2018, č.j.:
LCR131/000190/2018
1. Dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR:
- k. ú. Konice, p. č. 4359/1, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek
určený k plnění funkcí lesa
- k. ú. Konice, p. č. 4896, druh pozemku: ostatní plocha
1.3 Investor stavby zajistí u orgánu státní správy lesů dočasné odnětí pozemku p. č.
4359/1 v k. ú. Konice plnění funkce lesa na dobu realizace stavby v ploše
odpovídající části dotčené stavbou. Před kolaudací stavby bude povrch (terén) dočasně
odňatého pozemku určeného k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL) uveden do
původního stavu nebo dle vzájemné dohody s LČR, s.p., toto ustanovení se netýká
trvalých porostů.
1.4 Po nabytí právní rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa uhradí
investor stavby neprodleně LČR, s.p. náhradu škody z předčasně smýceného lesního
porostu, jejíž výpočet znalcem zajistí investor.
1.5 Investor stavby požádá orgán státní správy lesů o trvalé omezení pozemků plnění
funkce lesa v ploše odpovídající ochrannému pásmu vedení (vodovodního řadu).
2. Dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR:
- k. ú. Konice, p. č. 1503, druh pozemku: ostatní plocha, podíl ČR: 1/2
Minimálně 7 kalendářních dnů před zahájením prací na výše uvedeném pozemku bude
provedeno protokolární předání pozemku investorovi stavby se zdokumentováním
jeho stavu, neprodleně po provedení prací bude provedeno zpětné předání LČR, s.p.,
Lesní správě Prostějov. Stav pozemku při zpětném předání musí být takový, v jakém
byl předán investorovi stavby s přihlédnutím k obvyklému opotřebení nebo lepší.
Maximální doba stavby na výše uvedeném pozemku je 14 kalendářních dnů.
Vyjádřením dle tohoto odstavce nejsou dotčena ani řešena práva ostatních
spoluvlastníků pozemku. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby nesmí dojít
k ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu souvisejícího se
stavbou na výše uvedený pozemek.
3. Dotčení PUPFL a dotčení pozemků do 50 m od PUPFL kde LČR vykonávají
funkci odborného lesního hospodáře (dále jen OLH):
3.1 Investor stavby zajistí dočasné odnětí PUPFL v ploše odpovídající části dotčené
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stavbou.
3.2 Případné kácení dřevin na PUPFL je možné jen po předchozím odsouhlasení
vlastníky příslušných PUPFL.
3.3 V souvislosti s realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k ukládání zeminy,
stavebního materiálu či jiného materiálu souvisejícího se stavbou na PUPFL ve
výše uvedených katastrálních územích mimo plochy dočasně odňaté plnění funkcí
lesa.
3.4 Při provádění zemních prací v blízkosti dřevin na PUPFL budou zemní práce
prováděny s nejvyšší opatrností s ohledem na kořenový systém stromů a budou
provedena náležitá opatření k ochraně těchto dřevin.
4. Upozorňujeme Vás, že při realizaci stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
hrozí ohrožení stavby a dle § 22 odst. 1 Lesního zákona: „Vlastníci nemovitostí nebo
investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření,
kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami
způsobenými zejména … pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů,
zastíněním … z pozemků určených k plnění funkcí lesa …“
14. Práce budou prováděny tak, aby nebyly porušeny zatrubnění přítoku vodního toku Romže
a kanalizační stoka odvodňující transformovnu v Konici.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská
11, 602 00 Brno ze dne 7. 6. 2019, zn.: PM-151919/2019/5203/Mnov:
2. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno
možným úkapům a únikům ropných látek do povrchových vod.
3. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost
povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha ze dne 8. 1. 2019, zn.: 18/19/BRN 4/14730/7.1.2019/Še:
• Přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení
přenosové soustavy 400 kV s provozním označením TR Řeporyje – TR Krasíkov (st.
č. 943 – 960), viz Příloha. Toto vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné a
provozované ve veřejném zájmu. K jejich ochraně je zákonem stanoveno ochranné
pásmo.
• Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje
zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu je zákonem
zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné
pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem
v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu
měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995). Vzhledem k tomu, že
stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka
jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle
původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, na 20 m (pro
220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na
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vedení.
• Činnost v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí (vvn) a zvlášť vysokého
napětí (zvn) je omezena v rozsahu § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona. Činnost a
záměry v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k těmto
zařízením. V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu
vlastníka vedení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat
hořlavé nebo výbušné látky, provádět zemní práce apod.,
Dále je v ochranném pásmu zakázáno zejména:
◦ vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem
blíže k fázovým vodičům, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1,
◦ pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by
mohlo dojít k přiblížení k fázovým vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1,
◦ používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při
jejich přetržení,
◦ používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení
vodního paprsku s fázovými vodiči vedení,
◦ pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší
než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu
vlivu zařízení elektrizační soustavy,
◦ sklápění automobilů, používání mechanizačních i s pracovní polohou vyšší než 4 m.
• V ochranném pásmu stávajících vedení V 413 není možné bez písemného souhlasu
zřizovat žádné nadzemní objekty. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky
umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, může
fyzická či právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo
provozovatel přímého vedení udělit dle § 46 energetického zákona písemný souhlas s
činností v ochranném pásmu.
• Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na ust. § 98 odst. 4 energetického zákona,
podle kterého „oprávnění k nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla
před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena“.
• Pro informaci sdělujeme, že celková šířka stávajícího ochranného pásma vedení V 413
je 74 m.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy
ze dne 10. 5. 2019, zn.: 21/BRN/515/19/Dvoř. Souhlas je přílohou tohoto rozhodnutí.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 8. 4. 2019, zn.: 5001901502
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ
A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
STL plynovod PE d 160 + STL přípojky (viz. situace)
STL plynovod PE d 110, Přemyslovice – Štarnov
STL plynovod PE d 90, Konice – Nová Dědina + STL přípojky (viz. situace)
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
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Vodovod:
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále
Jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno jako přeložka. Náhrady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou
stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být
umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava
terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí
být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami,
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m
od STL plynovodu a přípojek.
Při realizaci 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 dodržení podmínek stanovených
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.
úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68
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 k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
840 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 plynárenského zařízení stavebníkem
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nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek považujeme za zahájení činnosti stavebníka.
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
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho 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 a 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
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 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.
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
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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) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice –
odboru životního prostředí - orgánu ochrany ovzduší ze dne 23. 4. 2019, č.j.: KON
4669/2019 LAC:
• Při stavebních pracích, při transportu odpadu budou uplatňována opatření
k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním
materiálem a odpadem a jejich ukládání do přistavených kontejnerů překrytých na místě.
• Při odvozu prašného materiálu používat plachtování na ložné ploše vozidel.
• Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity
podle platné legislativy pro mobilní zdroje.
• Stavba z hlediska ochrany ovzduší bude realizována v souladu s předloženou
dokumentací. K případným dalším změnám před jejím dokončením bude vyžádáno nové
závazné stanovisko Městského úřadu Konice, odboru životního prostředí.
20. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice –
odboru životního prostředí - orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
ze dne 23. 4. 2019, č.j.: KON 4666/2019 LAC:
• Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo
znečišťováno okolí stavby.
• Odpady vznikající v průběhu stavby budou tříděny podle jednotlivých komodit
odpadů.
• Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky,
recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby.
• Původce odpadů před jeho předáním ověří aktuální oprávněnosti konkrétního
provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadu (www.isoh.mzp.cz – „Registr
zařízení a spisů“, příp. telefonicky u KÚ Olomouckého kraje).
• Zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude použit
v přirozeném stavu v místě stavby. Její použití nepoškodí nebo neohrozí životní
prostředí nebo lidské zdraví. Přebytečná zemina bude odvezena a předána oprávněné
osobě, které byl udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona o opadech. Na
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým
během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o
odpadech, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro
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účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
• Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou investorem uchovávány a na
vyžádání předloženy z důvodu možné kontroly kompetentních správních orgánů
v oblasti odpadového hospodářství. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení
od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.
• Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou
projektovou dokumentací. K případným dalším změnám před její realizací bude
vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu v Konici, odboru životního
prostředí.
21. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Konice –
odboru dopravy ze dne 9. 4. 2019, č. j.: KON 4202/2019:
Stavebník je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (MěÚ Konice, odbor
dopravy) o povolení zvláštního užívání komunikací.
K žádosti je třeba uvést dotčené pozemky a doložit a následně dodržet vyjádření DI
Policie ČR Prostějov a vlastníků komunikací (Správy silnic Olomouckého kraje,
Střediska údržby Jih, Prostějov, Města Konice zastoupeného Městským úřadem,
odborem majetkoprávním).
22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, Střediska údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov ze
dne 16. 5. 2019, zn.: SSOK-JH 7271/2019
SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou žádostí a zvláštním užíváním pozemních
komunikací za těchto podmínek:
Křížení silnic II/366 a III/36629 protlakem:
- křížení silnic bude protlakem kolmo k ose vozovky
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků bude přizván zástupce SSOK SÚ
Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ
Jih informován min. 5 pracovních dnů předem mazouch@ssok.cz)
- vodovod musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem
silniční příkopy, rigolu atd.
- přesah chrániček bude proveden min. 1 m za vozovku, kde také budou umístěny
montážní šachty
- výkopek nebude ukládán na silniční těleso
Výkop v silnici II/366 pro napojení vodovodu:
- zásah pro napojení vodovodu umístěný ve vozovce silnice II/366 bude proveden
v nezbytném rozsahu
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků bude přizván zástupce SSOK SÚ
Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ
Jih informován min. 5 pracovních dnů předem mazouch@ssok.cz)
- vodovod musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem
silniční příkopy, rigolu atd.
- výkopy ve vozovce, pod silniční obrubou nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna)
v místě uložení vodovodu budou zasypány nesedavým materiálem řádně hutněným po
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vrstvách dle TP 146, který bude dokladován zápisem o „zkoušce hutnění“ pro podkladní
vrstvy
- zásahy budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních
úprav povrchu vozovky
- výkop nebude prováděn v termínu od 1. Listopadu do 31. Března, dle doporučení TP
146 pro pozemní komunikace
Zpětné zapravení silnice II/366:
- zásyp výkopu bude proveden nesedavým materiálem (štěrkodrť) řádně hutněným po
vrstvách dle TP 146
- konstrukční vrstvy v místě výkopu budou přesazeny o 20 cm a dočasné zpětné zapravení
bude provedeno následovně:
- asfaltový beton ABS 11+ (ABS I) 50 mm
- spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2
- asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ (ABVH I) 60 mm
- spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m2
- obalované kamenivo ACP 22+ (OKS I) 70 mm
- štěrkodrť (fr. 0-32) ŠD 200 mm
- štěrkodrť (fr. 0-63) ŠD 200 mm
Definitivní zpětné zapravení silnice II/366. Definitivní zpětná úprava vozovky silnice
II/366 bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do
tří měsíců od dočasného zpětného zapravení. (v případě nejasností upřesní zástupce SSOK
SÚ Jih). Upozorňujeme, že položením nové obrusné vrstvy nesmí dojít ke změně nivelety
a spádových poměrů silnice II/366 , kdy veškeré inženýrské zařízení musí být výškově
přizpůsobeno nové obrusné vrstvě. V případě, že práce na vodovodu budou ukončeny
v podzimních až zimních měsících, bude definitivní zpětné zapravení provedeno v jarních
měsících následujícího roku. V místech výkopů zasahujících do jedné poloviny silnice,
bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho jízdního pruhu. V místech výkopů
zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude zpětné zapravení
provedeno na celou šířku vozovky. V místech křižovatek bude zpětné zapravení
provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky.
- veškeré pracovní spáry budou řádně zarovnány a zality pružnou asfaltovou emulzí
- po provedení definitivních úprav bude obnoveno VDZ (přechody pro chodce v plastu,
ostatní v barvě)
Provizorní sjezdy
- provizorní sjezdy budou zbudovány dle předložené PD
- před zahájením prací na sjezdech bude uzavřena nájemní smlouvy na sjezdy
- před zahájením prací na sjezdech bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení
jejich umístění (o zahájení prací bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5
pracovních dnů předem mazouch@ssok.cz)
- výstavbou, provozováním a odstraněním provizorních sjezdů nevzniknou SSOK JIH
žádné závazky a výdaje
- po odstranění provizorních sjezdů bude silniční příkop, pomocný pozemek atd. uveden
do původního stavu
- konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih
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Všeobecné podmínky:
- o vydání povolení na zvláštní užívání pozemní komunikace požádat příslušný Městský
úřad – odbor dopravy
- o zahájení stavebních prací na vodovodu požadujeme informovat zástupce SSOK SÚ Jih
a to min. 5 pracovních dní předem
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení, kopie stavebního deníku a veškeré
konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna)
dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupce SSOK SÚ Jih, a to protlak před
záhozem, ostatní před užíváním nebo kolaudací stavby
- před zahájením prací na vodovodu SSOK SÚ Jih požaduje předložit kontrolní a zkušební
plán dle TP 146
- v případě nevyhovujících zkoušek hutnění SSOK SÚ Jih bude požadovat nové
přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev
- do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo před užíváním díla bude SSOK SÚ Jih uhrazen
poplatek za ztížené užívání na základě předávacího protokolu a uzavřené smlouvy
- v případě znečišťování vozovky krajských silnic II. a III. třídy během výstavby, bude
znečištění průběžně odstraňováno
- zásah bude udržován v bezpečném a sjízdném stavu do provedení definitivních úprav
povrchu vozovky
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na silniční těleso
- silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude uveden do původního stavu
- v případě jakékoli změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné
změnu konzultovat se zástupcem SSOK SÚ Jih a řešit jako změnu stavby před
dokončením, ke které je nutný souhlas SSOK SÚ Jih
- stavbou a provozováním vodovodu nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a
výdaje
SSOK SÚ jih si dovoluje upozornit, že při převzetí stavby bude požadovat záruční
dobu po dobu 5-ti let.
23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 20. 12. 2018, č.j.: 813990/18
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
(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 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
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(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv
žádosti o vydání jakéhokoliv rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný
charakter.
24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 4. 4. 2019, č.j.: 589807/19
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu
(III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v
Zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento
označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Dodržujte ČSN 73 6005 při křížení a souběhu inženýrské sítě s vedením SEK
CETIN. Při křížení požadujeme uložení dané inženýrské sítě pod telekomunikační
kabely a tyto pak v místě křížení uložit do vhodně dělené chráničky/betonových
žlabů s přesahem 0,5 m za hranu výkopu
- Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst. 6 / bod
VII Všeobecných podmínek SEK
- Případné požadavky na úpravu VSEK je nutno projednat s předem s POS; a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí
Vyjádření;
(IV) 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;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci
překládky SEK.
25. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha v příloze tohoto rozhodnutí
26. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s. vydaném společnosti E.ON Distribuce.a.s., Regionální správa Prostějov,
Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov dne 22. 5. 2019, zn.: S46170-16320134
1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při
realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je
zakázáno pod písmeny:
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c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
přístup k těmto zařízením.
2) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení VN a NN provádět
tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy,
nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu
trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranici ochranného pásma trvale informováni.
4) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě,
že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených
místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071,
email: jaroslav.cihla@eon.cz.
5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho
zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
8) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na
náklad investora stavby.
9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými
vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301,
PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522,
ČSN EN 61 936-1.
10) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6 t.
11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a
podmínkách práce v jeho blízkosti.
12) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení
bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení
(kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který
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stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení
dle platné ČSN EN 50 110-1.
13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit
k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního
vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací
v OP vedení 110 k V je nutno provádět za dozoru, popř. za beznapěťového stavu
vedení (práce s lanovými mechanizmy) a případné vypnutí požadujeme
projednat s dostatečným časovým předstihem.
Kontakty správců zařízení:
VVN
VN + NN

Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láska
Tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz
Regionální správa, David Rožek
tel.: 54514-3827, email: david.rozek@eon.cz

27. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o.,
RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, 796 01 Prostějov ze dne 21. 12. 2018, zn.:
D8610-16295481
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VVN
Oplocení rozvodny
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor
povinen zajistit si písemný ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných zemních prací,
které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinní dle zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke
škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že zajistíte:
1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených
místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email:
jaroslav.cihla@eon.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně ručním
klasickým nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude18/29
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li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení stability opěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen
provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33
3302, zvláště pak minimální dovolení vzdálenosti od vedení:
Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů
Nad budovami
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující
ohni
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni
Na budovách
K budovám a jejich částem nebo vybavením
Kolem zedních oken
Před oknem (pouze stávající vedení)
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem
Kolem střešních oken
Před oknem
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem

Holé vodiče

Izolované
vodiče

0,5 m

0,3 m

4m

3m

0,2 m

0,1 m

2m
0,2 m
0,5 m
1m

1m
0,2 m
0,5 m
1m

3m
1m
1m
1m

2m
1m
1m
1m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení
distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
na telefonní číslo Poruchové služby 800 22 55 77.
Kontakty správců zařízení:
VVN
VN + NN:

Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láska
Tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz
Regionální správa, Ing. Jan Beneš,
tel.: 58232-3873, email: jan.benes@eon.cz

28. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních vlastníků a uživatelů zemědělských
pozemků a dotčených sousedních pozemků.
29. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření pana Františka Břízy, 798 52 Ochoz č.
16.
Co se týká práva nájemce, tak se jedná o jednu část, kde je trvalý travnatý porost a druhá
část je orná půda. V obou případech bych byl pro to, aby stavba co nejméně zasáhla do
produkce, která na pozemku je. A proto navrhuji, aby se realizace stavby směřovala na
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konec srpna a začátek září, ale pokud to nebude možné, tak je potřeba to včas řešit, abych
to mohl zahrnout do svého hospodářského plánování.
Je třeba, aby se vše uvedlo do původního stavu nebo byly vhodné kompenzace.
30. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ROLS Konice a.s., Na
Příhonech 631, 798 52 Konice ze dne 26. 6. 2019
Souhlasíme s manipulačním pruhem na parcele č. 4719 v k. ú. Konice, ale stavba a
vytvoření manipulačního pruhu se týká i dalších pozemků p. č. 4788, p. č. 4786, p. č.
4785 v k. ú. Konice, které užíváme k zemědělské provovýrobě a v současné době jsou
tyto pozemky osety plodinou, která bude sklízena v průběhu měsíce srpna 2019. Po
sklizni je možné na pozemky vstoupit. Náhrada za pojezd pozemků je 10 Kč/m2.
Požadujeme být informováni o tom, kdy má být započata realizace navrhovaného
projektu.
31. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase Zemědělské společnosti TERRIS
Budětsko, a.s. ze dne 27. 9. 2016:
Bude provedena skrývka ornice.
Ornice bude vrácena do orniční vrstvy.
Všechny porušené meliorace budou označeny a nahrazeny novými.
Výkop bude zhutněn, aby nedocházelo k propadům.
V případě propadů bude doplněna ornice.
Bude proveden sběr kamenů po urovnání povrchu.
Všechny práce budou ohlášeny před a po skončení prací.
Budou konzultovány příjezdové cesty k výkopu.
32. Před zahájením stavby bude svolána schůzka stavební firmy a Zemědělské společnosti
TERRIS Budětsko, a.s.. Na schůzce bude vysvětlen postup prací. Budou projednány
oprava porušených meliorací, sběr kamení, správné zacházení s ornicí, úhrada vzniklých
škod a komunikace v průběhu stavby.
33. O začátku stavebních prací bude minimálně 10 dní předem informován vlastník pozemku
p. č. 7/1 v k. ú. Nová Dědina. Telefonické spojení na vlastníka pozemku je na zdejším
úřadu.
Trasa vodovodu bude vedena min. 1,0 m od hranice pozemku p. č. 7/1.
34. Pozemky dotčené manipulačním pruhem stavby budou po dokončení stavby uvedeny do
původního stavu.
35. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka pozemku p. č. 4786 v k. ú.
Konice:
Stavebník musí co nejvíce šetřit práv vlastníka.
V případě škody vzniklé v souvislosti s realizací této stavby požaduji její úhradu. Škoda
by byla uhrazena i aktuálnímu nájemci.
Povrch pozemku bude po ukončení stavby uveden do náležitého stavu.
Při realizaci stavby bude ornice uložena odděleně od ostatního výkopku a ponechána na
pozemku.
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Stavební práce provádět po sklizni.
36. Předem budou dohodnuty podmínky vstupu na pozemek p. č. 4785 v k. ú. Konice.
Podmínky budou dohodnuty s nájemcem pozemku.
S nájemcem pozemku budou řešeny případné škody na rozpracované výrobě.
37. Budou dodrženy podmínky vstupu na pozemky stavby:
Stavebník oznámí vstup na pozemek minimálně 5 dní předem.
Stavebník musí co nejvíce šetřit práva vlastníka.
V případě škody vzniklé v souvislosti s realizací stavby bude škoda uhrazena.
V případě, že bude pozemek v době realizace stavby pronajat, bude škoda uhrazena
aktuálními nájemci.
Povrch pozemku bude po ukončení stavby uveden do náležitého stavu.
Při realizaci stavby bude ornice uložena odděleně od ostatního výkopku a ponechána na
pozemku.
38. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase vlastníka pozemku p. č. 551/1 v k. ú.
Budětsko.
Z důvodu častého používání příjezdové cesty k pozemku trvám na řádném zpevnění cesty
a uvedení do stavu, ve kterém se nyní nachází
39. Do 15-ti dnů po skončení výběrového řízení stavebník sdělí odboru životního prostředí
Městského úřadu Konice název a adresu firmy, která bude stavbu provádět a jméno
stavbyvedoucího.
40. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 5. 2020.
Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu nebo povolení ke zkušebnímu provozu.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo povolení zkušebního provozu je třeba doložit:
dokumentaci skutečného provedení stavby
geodetické zaměření stavby
doklady o zkouškách vodotěsnosti vodovodních řadů
doklady o vlastnostech vodovodního potrubí a ostatních výrobků
doklady o tom, že výrobky použité k dodávání pitné vody vyhovují hygienickým požadavkům
na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou
protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z vodovodu
a další doklady a podklady uvedené v podmínkách tohoto povolení
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
zastoupené
VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
Obec Přemyslovice
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Obec Budětsko
Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118
Město Konice
Městský úřad Konice – odbor majetkoprávní
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
ROLS Konice a.s., Na Příhonech 631, 798 52 Konice
Ing. Pavel Baštan, Nár. hrdinů 898/5, 751 31 Lipník nad Bečvou
Božena Benešová, Emila Králíka 4085/5, 796 04 Prostějov
Antonie Coufalová, Dolní 3733/20, 796 01 Prostějov
Marie Dosedělová, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice
Oldřich Doseděl, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice
Lenka Dvořáková, Tyršova 414, 798 52 Konice
Ing. Alois Grézl, Mišákova 455/22, 779 00 Olomouc
Jaromír Grézl, Olomoucká 3153/100, 796 01 Prostějov
Martina Havlíčková, 1. československého armádního sboru 1303/4, 708 00 Ostrava
Miriam Chalupová, 753 54 Soběchleby č. 22
Anna Kovářová, Žitná 185/18, 796 04 Prostějov
Ing. Marie Kučerová, Štarnov č. 6, 798 52 Přemyslovice
Marie Kvíčalová, Nová Dědina č. 37, 798 52 Konice
Danuše Machálková, Tomanova 1538/18, 613 00 Brno
Karel Marek, Cihelna I č. 223, 798 52 Konice
Josef Páleník, Štarnov 52, 798 52 Přemyslovice
Jaroslava Poláková, 9. května 571, 798 52 Konice
Petr Polák, Štarnov 29, 798 52 Konice
Miroslav Pospíšil, Trnkova 558/14, 779 00 Olomouc
Jarmila Růžičková, 798 14 Olšany u Prostějova č. 161
Zdeňka Řezníčková, Verneřická 404/8, 190 00 Praha
Svatava Stará, Vrchlického 360, 798 52 Konice
Petr Suchánek, Zahradní č. 580, 798 52 Konice
Zdenka Suchánková, Zahradní č. 580, 798 52 Konice
Ing. Jana Ševčíková, Na úseku 2360/3, 100 00 Praha
Růžena Šlézarová, 798 52 Budětsko č. 21
Bronislav Šmíd, Belgická 4113/5, 796 04 Prostějov
Mgr. Milan Vaculík, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín
Mgr. Kamila Vaculíková, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín
Jaroslav Vlach, Albertova 780/3, 779 00 Olomouc
Jaroslav Vlach, Albertova 783/3c, 779 00 Olomouc
Miroslava Vlková, Sportovní 615, 798 52 Konice
Odůvodnění:
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
zastoupená společností VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc požádala
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dne 4. 9. 2019 o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla "Vodovod Konice –
přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice".
Projekt stavby řeší propojení Skupinového vodovodu Konice se Skupinovým vodovodem
Kostelec na Hané (Prostějovskou částí Vodovodu Pomoraví).
Stávající Vodojem Štarnov bude propojen s vodovodní sítí Města Konice.
Stavba zahrnuje dva vodovodní řady:
Vodovodní řad „1“ DN 150 mm celkové délky 4 596,5 m.
Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11  180 x 16,4 mm.
Vodoměrná a redukční šachta na řadu „1“ bude mít vnitřní rozměry 3,3 x 1,8 m a světlou
výšku 2,1 m. Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.
Vodovodní řad „2“ DN 150 mm celkové délky 488 m.
Proveden bude z polyetylénu PE100 RC SDR11  180 x 16,4 mm.
Vodoměrná šachta na řadu „2“ bude mít vnitřní rozměry 2,1 x 1,8 m a světlou výšku 2,1 m.
Tloušťka stěny bude 0,3 m. Tloušťka stropu bude 0,2 m.
Stavba bude umístěna na těchto pozemcích:
Obec Přemyslovice, katastrální území Štarnov u Přemyslovic
parcelní číslo st. 83, 134/2, 135, 123/4
Obec Přemyslovice, k. ú. Přemyslovice
p. č. 2647/4
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 409
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 678
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 143, 122
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 295/4, 295/3, 295/1, 15/1
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 97/2, 97/7, 97/8, 97/1, 84
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 6, 629/3, 680, 4/3, 3/2, 5
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 83
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 683, 1/1
Obec Budětsko, k. ú. Budětsko
p. č. 1386, 644/1, 1464, 1388/1, 1465, 1442/4, 1381, 551/1, 1442/1, 1377/1, 513/2, 513/1,
512, 496, 494, 1373, 436/1, 1376/1, 1503
Město Konice, k. ú. Konice
p. č. 4356, 4359/1, 4945, 4936, 4919, 4915, 4896, 4913, 4897, 4885, 4886, 4884, 4883, 4882,
4881, 4867, 4769/1, 4797, 199/1, 4770/1, 4771, 4787, 4795, 20
Projektovou dokumentaci vypracovala společnost VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41,
772 11 Olomouc v dubnu 2019.
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Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j – 94o
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a vodoprávní řízení podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění oznámil zahájení společného územního a stavebního
řízení a vodoprávního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a svolal
pozvánkou a veřejnou vyhláškou ze dne 17. 9. 2019 ústní jednání a místní šetření na 17. října
2019.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje – Odboru strategického rozvoje
kraje – orgánu územního plánování ze dne 25. 9. 2019
- vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství –
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 1. 9. 2017
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru výstavby – orgánu územního
plánování ze dne 26. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru dopravy ze dne 9. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru výstavby – památkové péče ze dne
29. 4. 2019
- rozhodnutí Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody
a krajiny ke kácení dřevin ze dne 12. 10. 2016
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu ochrany
přírody a krajiny k zásahu do lesních porostů ze dne 8. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu státní
správy lesů ze dne 29. 1. 2018
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – orgánu ochrany
ovzduší ze dne 23. 4. 2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Konice – odboru životního prostředí – odpadového
hospodářství ze dne 23. 4. 2019
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Čechyňská 363/19, 602
00 Brno ze dne 15. 4. 2019
- rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání
komunikace – umístění inženýrských sítí ze dne 11. 10. 2016
- rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání
komunikace – umístění inženýrských sítí ze dne 26. 9. 2017
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče,
oddělení památkové péče ze dne 3. 10. 2016
- souhrnné stanovisko Krajského úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.
4. 2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště
Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov ze dne 30. 4. 2019
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - Územní odbor
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Prostějov, Wolkerova 6, 798 21 Prostějov ze dne 29. 4. 2019
- vyjádření Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Prostějov,
Dopravního inspektorátu Prostějov ze dne 3. 4. 2019
- závazné stanovisko Ministerstva obrany – sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů ze dne 3. 7. 2019
- vyjádření Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané ze dne
7. 5. 2019
- vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc ze dne 16.
5. 2019
- vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne 27. 5.
2019
- vyjádření Obce Přemyslovice ze dne 21. 6. 2019
- vyjádření Obce Budětsko ze dne 17. 7. 2019
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Moravy se sídlem
ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín ze dne 18. 10. 2019
- stanovisko podniku Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 7. 6. 2019
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov ze dne 9. 5. 2019
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov ze dne 25. 1. 2018
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov ze dne 30. 1. 2018
- vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne
- smlouva o budoucí dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů
- vyjádření pana Františka Břízy, 798 52 Ochoz č. 16
- stanovisko společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha ze dne 8. 1. 2019
- souhlas společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha s činností v ochranném
pásmu přenosové soustavy ze dne 10. 5. 2019
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha ze dne 20. 12. 2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha ze dne 4. 4. 2019
- vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám.
2, 797 27 Prostějov ze dne 22. 5. 2019
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, 796
01 Prostějov ze dne 21. 12. 2018
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 2. 1. 2019
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 8. 4. 2019
- vyjádření pana Františka Břízy, 798 52 Ochoz č. 16
- vyjádření společnosti ROLS Konice a.s., Na Příhonech č. 631, 798 52 Konice ze dne 26. 6.
2019
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56
Prostějov ze dne 16. 5. 2019
- vyjádření Zemědělské společnosti TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118 ze dne
16. 8. 2019
Proti udělení společného povolení nebyly vzneseny námitky
Požadavky účastníků řízení jsou obsaženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Veškeré spisové materiály, podklady a vyjádření jsou uloženy u vodoprávního úřadu - odboru
životního prostředí Městského úřadu Konice.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za
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následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách je realizace stavby možná.
Realizací stavby bude dosaženo sledovaného účelu a nebudou nepříznivě dotčeny zájmy
veřejné ani soukromé.
Správní poplatek za vydání stavebního povolení ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 20. 9.
2019.
Z těchto důvodů rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 a odst. 1 správního řádu podat
odvolání. Odvolání je možné podat do 15-ti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí
každému účastníku řízení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, a to podáním u Městského úřadu v Konici, odboru životního
prostředí.
Účastníkům řízení se lhůta pro odvolání počítá ode dne doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí. Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do
vlastních rukou, je u něj v souladu s ust. § 23 odst. 1,2 správního řádu uloženo, a to po dobu
10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do
10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.
Odvolání musí být podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem
stejnopisů tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 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.

Ing. Martin Dostál
odbor životního prostředí
Městský úřad Konice
Otisk úředního razítka
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Obecního úřadu
Přemyslovice, Obecního úřadu Budětsko, Městského úřadu Kostelec na Hané, Krajského
úřadu Olomouckého kraje a Městského úřadu Konice.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu ve věci společného povolení stavby:
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
zastoupené
VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
Obec Přemyslovice
Obec Budětsko
Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118
Město Konice
Městský úřad Konice – odbor majetkoprávní
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
ROLS Konice a.s., Na Příhonech 631, 798 52 Konice
Ing. Pavel Baštan, Nár. hrdinů 898/5, 751 31 Lipník nad Bečvou
Božena Benešová, Emila Králíka 4085/5, 796 04 Prostějov
Antonie Coufalová, Dolní 3733/20, 796 01 Prostějov
Marie Dosedělová, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice
Oldřich Doseděl, Štarnov č. 71, 798 52 Přemyslovice
Lenka Dvořáková, Tyršova 414, 798 52 Konice
Ing. Alois Grézl, Mišákova 455/22, 779 00 Olomouc
Jaromír Grézl, Olomoucká 3153/100, 796 01 Prostějov
Martina Havlíčková, 1. československého armádního sboru 1303/4, 708 00 Ostrava
Miriam Chalupová, 753 54 Soběchleby č. 22
Anna Kovářová, Žitná 185/18, 796 04 Prostějov
Ing. Marie Kučerová, Štarnov č. 6, 798 52 Přemyslovice
Marie Kvíčalová, Nová Dědina č. 37, 798 52 Konice
Danuše Machálková, Tomanova 1538/18, 613 00 Brno
Karel Marek, Cihelna I č. 223, 798 52 Konice
Josef Páleník, Štarnov 52, 798 52 Přemyslovice
Jaroslava Poláková, 9. května 571, 798 52 Konice
Petr Polák, Štarnov 29, 798 52 Konice
Miroslav Pospíšil, Trnkova 558/14, 779 00 Olomouc
Jarmila Růžičková, 798 14 Olšany u Prostějova č. 161
Zdeňka Řezníčková, Verneřická 404/8, 190 00 Praha
Svatava Stará, Vrchlického 360, 798 52 Konice
Petr Suchánek, Zahradní č. 580, 798 52 Konice
Zdenka Suchánková, Zahradní č. 580, 798 52 Konice
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Ing. Jana Ševčíková, Na úseku 2360/3, 100 00 Praha
Růžena Šlézarová, 798 52 Budětsko č. 21
Bronislav Šmíd, Belgická 4113/5, 796 04 Prostějov
Mgr. Milan Vaculík, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín
Mgr. Kamila Vaculíková, Na Sídlišti 286, 783 49 Lutín
Jaroslav Vlach, Albertova 780/3, 779 00 Olomouc
Jaroslav Vlach, Albertova 783/3c, 779 00 Olomouc
Miroslava Vlková, Sportovní 615, 798 52 Konice
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu ve věci společného povolení stavby:
Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně
Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., 798 52 Budětsko č. 118
František Bříza, 798 52 Ochoz č. 16
Vojtěch Vrba, 798 52 Budětsko č. 111
ROLS Konice a.s., Na Příhonech č. 631, 798 52 Konice
Vlastníci a uživatelé těchto pozemků:
Obec Přemyslovice, k. ú. Přemyslovice
p. č. 460, 461, 462, 1261/10
Obec Přemyslovice, k. ú. Štarnov u Přemyslovic
p. č. 60/2, 70, 71, 74, 77, 78, 80/1, 80/3, 81, 85/1, 85/2, 86/1, 89/1, 89/2, 90/1, 90/3, 90/5,
90/6, 97/3, 100/1, 100/2, 100/5, 108, 111, 112/1, 112/2, 115, 116, 119/1, 119/2, 121, 136/1,
136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 399, 408, 445, 447, 448, 450, 451, 457, 458, 460, 461,
462, 463
Obec Budětsko, k. ú. Budětsko
p. č. 463, 464, 478, 479, 551/2, 553, 607/1, 607/2, 644/2, 1442/2, 1442/5, 1462, 1463, 1466
Město Konice, k. ú. Nová Dědina u Konice
p. č. 1/2, 1/3, 3/1, 7/1, 7/7, 15/1, 16/6, 35, 37/2, 95/28, 295/5, 295/6, 295/7, 295/10, 692/3
Město Konice, k. ú. Konice
p. č. 163, 169, 199/2, 199/3, 295/2, 296, 297, 340, 341, 887, 4360, 4718, 4719, 4720, 4736,
4737, 4748, 4749, 4770/2, 4772, 4785, 4786, 4788, 4793, 4794, 4796, 4799, 4800, 4801,
4868, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4887, 4912, 4914, 4916,
4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4935, 4938
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Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor
Prostějov, Dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - Územní odbor Prostějov, Wolkerova 6
798 21 Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov,
Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního
plánování, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Městský úřad Konice – odbor dopravy
Městský úřad Konice – odbor výstavby
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – státní správa lesního hospodářství
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – odpadové hospodářství
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny
Městský úřad Konice - odbor životního prostředí – ochrana ovzduší
Městský úřad Kostelec na Hané – Stavební úřad
Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
Ostatní:
Městský úřad Konice – úřední deska
Obecní úřad Budětsko – úřední deska
Obecní úřad Přemyslovice – úřední deska
Městský úřad Kostelec na Hané – úřední deska
Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska
Městský úřad Konice – odbor životního prostředí
Přílohy:
- všeobecné podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha
- souhlas společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha s činností v ochranném
pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy ze dne 10. 5. 2019, zn.: 21/BRN/515/19/Dvoř.
Vyplní Obecní (Krajský, Městský) úřad:
Vyvěšeno dne ………………………………………………
Sňato dne …………………………………………………..
razítko, podpis
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