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Magistrátměsta Prostějova
nám. T. G. Masaryka l30íl4. 796 U1 Prostějov

'\.
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Stavební úřad Magistrátu mčsta Prostějova
Prostějov. dne 35.! I .EU 1 5

Spzn.= SÚ/2648/2.015-Ing.Dn
(`.j.z ı>vMU ı388O9f2OıS óı
Oprávněná úředru' osoba pro vyřízení: lng. Hana Dostálová, tel. S82 329 703
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

Koordinovanč stanovisko lt projektové dokııınentaci pro stavební povolení na akci ,,ILı"433
Prostějov - Mořice“
Stavebrıímu úřadu Magistrátu města Prostějova byla dne 19. II. ?.l}'ł5 předložena projektová

dokumentace pro stavební povolení na stavbu ..lI:'-433 Prostějov - Mořice" se žádostí o vydání
koordinovaného stanoviska. Předmětem dokumentace je oprava silnice v intravilánech a estravilánech
mezi městem Prostějovem a obcí Mořice. Řešený úsek začíná v místč stykovč křižovatky v ulici
Wolkerova v Prostějově a končí za obcí Mořice v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky
před mostem nad dálnicí D1 . Trasa je dčlena na 4 úseky. která zahrnují více stavebních objektů.
investorem zamýšlené stavby je Olomoucký kraj, Jeremenkova 4Ua. 779 1 I Olomouc.
Magistrát města Prostějova, jako dotčený orgán, vydává k předložené dokumentaci stavby
.,IL*'-“-133 Prostějov - Mořice “ ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona ě. l33f1l)[)6 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu {stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů.

koordinovaná stanovisko,
zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných záj mů, která hájí na základě

Ií zákona ě. 20/1987 Sb., o státní památkově péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 orlst. 2
písmeno b)
Magistrát města Prostějova, stavební úřad. Oddělení památkové péče, jako místně a věcně příslušný
orgán státní památkově péče. Vám sděluje. že výše uvedená akce je z hlediska zájmů státní památková
péče přípustná při dodržení následující připomínky:
1. 'v' případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22. odst. 2
zákona č. 20il98':' Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámil svůj záměr Archeologickemu
ústavu AV ČR Praha. Letenská 4. 118 Ol Praha 1. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčenčm území záchranný aıcheologický výzkum.
2. V případě. že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým
nálezům. je stavebník vc smyslu § 23. odst. 7*, zákona Č. 20/S7 Sb., povinen ihned podat oznáınenı'
stavebnímu úřadu a orgánu státní památková péče, popřípadě Archeologickčmu ústavu AV ČR
Praha a učinit nezbytná opatření. aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního
zákonay

2/ zákona č. ISII997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40
odst. 4 písmeno c)

'

2

Magistrát města Prostějova odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad pro silnice ll. a
Ill. tříd dle § 40 odst. 4 zákona č. l3fl997 Sb., o pozemních komunikacích. ve znění pozdějších
předpisů. vydává následující stanovisko:
Dokumenlaci požadujeme předložit k vyjádření DI Policie ČR Prostějov a Správě silnic
Olomouckého kraje. středisku údržby Jih, případné připomínky uvedených subjektů respektovat.

Odbor dopravy souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Oblast životního prostředí
Na základě dílčích stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků státní správy, v nichž chrání dotčené

zájmy. konstatujeme. že pro vydání příslušného povolení pro umístění stavby dle zvláštních předpisů.
je nutno vydat závazná stanoviska orgánu státní správy, která mají být zapracována dle vyhlášky č.

499!.'łDílo Sb. do projektové dokumentace, z tohoto důvodu nesouhlasíme s přcdložcnou projektovou
dokuınentací.

Odbor životního prostředí vydává následující podklad pro koordinované stanovisko. zahrnující
jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů. které hájí na základě:

3! zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích n o změně a doplnění některých zákonů (iesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písmeno cl v souvislosti s § 14 odst. 2
Dle údajů uváděných v předložené projektové dokumentaci nedochází k dotčení pozemků
sloužících pro plnění funkcí lesa. Na základě této skutečnosti nebude vydáváno závazné stanovisko
orgánu státní správy lesů.

4! zákona ě. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů tvodııí zákon). ve znění
pozdějších předpisů, § 105 odst. 2 písmeno d) v souvislosti s § 18 Odst. 1
Při opravě komunikace dojde k dotčcní pozemků. na nichž se nachází koryta vodních toků a

P

stavba bude částečně realizována v záplavovém území. Investor musí požádat o udělení závazného
stanoviska dle § 17 vodního zákona.

Sí zákona ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
"v' rámci opravy komunikace dojde k dotčení významných krajinných prvků a to vodních tokítì

Investor musí požádat o vydání závazného stanoviska kdotcení významných krajinných prvků.
V PD je uvedeno. že dojde ke kácení celkem 14 ks. dřevin a to 5 v k.ú. Žešov, 4 na k.ú. Výšovìce a 5

\j

l - I

na k.ú. Němčice nad Hanou. O povolení ke kácení dřevin musí vlastru'k pozemku { případně nájemceý

pøžáazﬂ pasınšný nhzżﬂnť út-sa.

kpc/Ě' M I

\

6! zákona č. 334l1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, § 15 písmeno e) v souvislosti s § 6 odst. 2, § T odst. 3, § 9 odst. 6
'v' PD je uvedeno, že opravou komunikace dojde lokálně k záboru pozemků. které jsou součástí T

zemědělského půdního fondu. Investor musí požádat o udělení souhlasu k odnětí pozemků ze zem.
půdního fondu.
v-'H zákona ě. 86l2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů [zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, § 50 odst. 1 písmeno al
V průběhu stavby budou přijata taková opatření. která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí
stavby.
Koordstanovisko .JU433 Prostějov v Mořice"
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8! zákona Č. l85f20ül Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 79 odst. 4 písmeno b)
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. l85/'łllíll Sb.. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. ve znění pozdějších předpisů. Doklady o předání odpadů vzniklých během
stavby osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu zl-iolaudovaných. budou
předloženy' při závěrečném řízení.

Územní plánování
91' zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, li 6 odst. I písmeno el
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova. oddělení územního plánování. jako úřad územního
plánování. obdržel žádost o vydání dílčího stanoviska pro koordinované stanovisko ke stavbě .JU433
Prostějov - Mořice", která je navržena na pozemcích správního území Prostějov, Výšovice. Vřesovice.

Pivín. Němčice nad Hanou a Mořice. Úřad územního plánování posuzuje soulad s územně plánovací
dokumentací obcí.
Záměr stavby řeší opravu úseku stávající silnice 111433 v intraviláneclt a ektravilánech mezi
městem Prostějov a obcí Mořice. V opravovaném úseku silnice jsou navrženy úpravy výškových a
šířkových poměrů. dále je místy navrženo konstrukční zesílení vozovky. Návrh dále řeší opravu
hospodářských vjezdů a propustků vtrase a dále zahrnuje údržbově práce za účelem obnovení
původních vlastností a funkce příkopů podél řešené trasy silnice. Stavba respektuje stávající parametry

trasy silnice. jejího silničního tělesa a dopravního prostoru.

Cílem stavebních úprav je obnova technických parametrů konstrukce a povrchu vozovky
s prodloužením životnosti vozovky, realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti

dopravy.

Dotčené pozemky v katastrálních územích města Prostějov a obcí Výšovicc. Vřesovice. Pivín.
Mořice a města Němčice nad Hanou jsou územními plány těchto měst a obcí určeny k funkčnímu
využití plochy dopravy. Jedná se O plochy pro objekty a zařízení veškerých druhů dopravy. Dle
závazné části uvedených územně plánovacícłı dokumentací je schváleno, že stávající systém
komunikací nebude měněn. komunikace budou zachovány ve stávajících trasách s nutným doplněním

pro novou výstavbu.

Platná územně plánovací dokumentace obcí a města sice opravu stávajícího úseku silnice
lIí433 a stávajícího dopravního prostoru této komunikace neřeší, toto je předmětem vždy následující
prováděcí dokumentace. ale přesto je možno konstatoval, že opravy na komunikační síti s ohledem na
stávající technický stav a směřující ke zlepšení technických parametrů dopravní infrastruktury“ nejsou

v rozporu s platnými územně plánovacími dokumentaeemi dotčených měst a obcí. respektive s cíli
územního plánování.

lng. Jan Košťál
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Ob-drží:
Koordstanovisko .JU433 Prostějov - Mořice"
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Ko-ordstanovisko ..llf433 Prostějov - Mořice"

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinně podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 'l'08022_002479, že tento dokument v listirmé podobě, který vznikl přcvedením z
dokumentu obsaženěho v datové zprávě. skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu. jehož
přcvcdením vznikl.
Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvaliňkovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem ccrtiﬁkačních služeb a platnost zaručenélıo
elektronického podpisu byla ověřena dne 15.12.2015 v 12:25:36. Zaručený elektronický podpis byl shledán
platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvaliﬁkovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu
zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 15.12.2015 10:48:23. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certiftkátu IC 90 A7, kvalifikovaný certiﬁkát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certiíikačních služeb PostSignum Qualiﬁed CA 2, Česká pošta, s.p. IIČ
47114983] pro podepísujíci osobu (označující osobu) Ing. Jan Košťál, vedoucí odboru, Stavební úřad, 1049,
Statutární město Prostějov [IČ 002886591. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem,
založeným na kvaliﬁkovaném ccrtíﬁkátu vydaněm akreditovaným poskytovatelem certiﬁkačních služeb. Platnost
časového razítka byla ověřena dne 15.12.2015 v 12:25:36. Údaje o časovém razítku: datum a čas 11.12.2015
09:35:56, číslo kvalifıkovaného časového razítka ZD C9 IC, kvalifikované časové razítko bylo vydáno
akreditovaným poskytovatelem certifıkačních služeb PostSignum Qualiﬁed CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ
471149831.
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Přerov 2

Česká pnšıﬂ. s.p. nine 15.12.2015
Jméno, příj nıeııí a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Irena Malá
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Pozo rinıírn:

Konrroíu této oırëřovncí doložkj' ízc provést v cenrrıiíní evidencí ovéřovncích doíožek přívtnpneí způsobem nmoěıinjícím dáíítoizii pí-ísznp
na adrese hrtps:/fwwn*.cr,echpoínr.cz/overovocídoíozky.
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