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Vyjádření k projektové dokumentaci
Odbor Správy a údržby majetku města (dále jen OSÚMM) Magistrátu města Prostějova
posoudil projektovou dokumentaci ke stavební akci „II/433 Prostějov - Mořice. Most ev.ě.
433-01 přes Urěický potok“. investor stavby Olomoucký kraj. Jeremenkova 40a. 'I"79 ll
Olomouc. a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a s realizací uvedené stavební akce.
Dle projektové dokumentace budou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví Statutárního
města Prostějova (SMPv) p.č. 484. 477 a 478 v k.ú. Žešov. Při realizaci stavby nesmí dojít ke
vzniku škod na majetku SMPV a po ukončení stavby je investor povinen uvést dotčené
pozemky ve vlastnictví SMPv do původního, respektive do řádného stavu. OSÚMM rovněž
upozorňuje na skutečnost. že za účelem provádění stavebních prací a záborů na pozemcích
SMPv je investor stavby povinen předem požádat O povolení. a to Odbor dopravy (v případě
prací a záborů na pozemních komunikacích a chodnících) a OSÚMM (v případě prací
a záboı'ů na veřejné zeleni). Při pracích bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů. porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Dále upozorňujeme na dodržení zákona č. 114/1992 Sb.. O ochraně
přírody a krajiny. §7 tohoto zákona.
Naše vyjádření nenahrüuje stanoviska ostatních dotčených orgánů a správců inženýrských
sítí a komunikací (Odbor životního prostředí. Stavební úřad. Odbor dopravy. společnost
.A.S.A. TS Prostějov. s. r. o.). neopravřıuje investora ke zřízení staveniště ani k provedení
překopů a nevztahuje se na technická zařízení umístěná na dotčených pozemcích.

S pozdravem

otisk razítka

Mgr. Libor Vojtek. v. r.
Vedoucí Odboru správy a údržby majetku města
Magistrát města Prostějova
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