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Závazná stanovisko ,orgánu ochrany přirodý

Magistrát města Prostějova. odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody (dále jen
Magistrát), příslušný podle ust. § T odst. 2, § B1 odst. 1 pism. c), §66 zákona
c.12B/200030., Oobcích (Obecní Zřízení), v platném Znění. podle § 2 zákona
Č.314r'2Ú02 Sb-, O stanovení obcí spovëřeným úřadem a stanovení obcí srozšířenou
působností, § 20 vyhlášky ministerstva vnitra Č. 38812002 Sb.. O stanovení správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. § 75 Odst. 1

písm. c) a § 77 odst.1 písm. a) Zákona Č. 11411992 Sb., oochraně přírody akrajíný,
v platném znění (dále jen zákon)

vydává

v Souladu 5 ust. § 149 odst. 1 zákona Č. 5ü{.'Ií2üD4 Sb., správního řádu. v platném Znění jdále
jen správní řád) Olomouckému kraji. lČ BlJEíJ94BO. se sídlem Jeremenkova 1191i4iÍIa,
779 11 Olomouc, zastoupenemu spolecnosti PRINTES-ATELIER s.r.o., IČ 253Q*llI'lBEi,
Se sídlem Mostní11a,?5{l D2 Přerov

souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního
toku Určícký potok na pozemku parc. Č. 477, 478, 484, k.ů. Žešov, na pozemku parc.
Č. 489, 572, k.ů. Výšovíce při akci ,,lll433 Prostějov-Mořice, Most ev. Č. 433-001
přes Určický potok",
za splnění následujících podmínek:
- odstraněním stávajícího mostu ev. ě. 433-001 anahrazením novým mostem
bude dotčen vodní tok Určícký potok na pozemku parc. č.477, 478, 484,
k.ú. Žešov, na pozemku parc. Č. 489, 572, k.ú. Výšovice,
- během prací nesmí dojit kdotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec
nezbytných stavebních praci, kpoškození okolních břehů, znečištění vod,
povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky
a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu
ani v blízkosti toku,
- používaná mechanizaění prostředky musi být vdobrám technickém stavu
abudou dodržována preventivní opatření kzabránění případných ůkapů
či úniků ropných látek,
- práce budou přednostně prováděny vdobě mimo období rozmnožování
obojživelníků a jiných vodních živočichů,
-› vpřípadě realizace stavby vobdobi, kdy může dojít kohroženi mlžů,
obojživelníků (včetně snůšek vajíček nebo larev) a jiných vodních živočichů,
budou provedena opatření, aby nedošlo k negatívnímu vlivu stavby na jejich
vývoj, příp. bude zajištěn záchranný přenos,
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břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety
travním semenem.

Q_dův5ı-dnění:

Magistrát obdržel dne 10.12.2015 žádost Olomouckěho kraje. IČ 80609460, se sídlem

Jeremenkova 1191l40a, 7i'9 11 Olomouc. zastoupeneho společnosti PRINTES-ATELIER
s.r.o.. IČ 25391089. se sídlem Mostní 11a. 750 02 Přerov. Žádost se týkala vydání

souhlasněho závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona
kzásahu do VKP Určíckěho potoka na pozemku parc. č. 4??. 4?B. 484. k.ů. Žešov. na

pozemku parc. č. 489. 5?2. k.ů. Výšovice při akci ..lll433 Prostějov-Mořice. Most ev. č. 433001 přes Určícký potok“.

Předložená žádost neposkytovala dostatečně podklady pro rozhodnuti (chybějící údaje
O dotčených pozemcích ve VKP, chybějící plná moc k zastupování a vyjádření správce tokuj.
proto Magistrát vyzval pod čj.: PVMU 14?651í2015 40 kdoplněni žádostí. současně
usnesením stanovil lhůtu na doplnění žádosti a řízení přerušil. Ve stanovené lhůtě žadatel
chybějící podklady doplní! a Magistrát mohl pokračovat v řízení.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukcí mostu ev. č. 4433-001 převádějicího silnici 10433
přes Určícký potok. tak aby splñoval stávající norrnově a bezpečnosti požadavky na pozemní
komunikace. Stavba zahmuje odstranění stávávajícího a výstavbu noveho mostu ve stejně
poíoze. který bude proveden jako jednopolový żelezobetonový monolitický most,
s vozovkovým živíčným souvrstvím. delka přemostění 12,07 m. kolmá světlost 8,40 m. volná
šířka na mostě 7.50 ľn. Založení mostu je na vrtaných pilotách. přechodově oblasti jsou

řešeny přechodovýmí deskami dělky 4.5 m. Ddvodnění bude provedeno skluzy za mostem,
zpevnění svahů koryta pod mostem dlažbou z lomověho kamene do betonu s přesahem
Cca?.0 m před i za mostem opřeným o betonový práh vpatě svahu, zpevnění bude
ukončeno betonovým prahem. Terěn dotčený stavbou bude uveden do původního stavu

nebo projektovaněho stavu a následně Zatravněn.

Magistrát na základě posouzení žádosti vydal k předloženěmu záměru souhlasně závazně

stanovisko a současně stanovil podmínky tak. aby nedošlo k poškození a zničení VKP
vodního toku a dále aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení ani oslabení
jeho stabilizační funkce. Podmínky. aby závadně látky nebyiy skladovany na břehu toku.
nedošlo ke znečistěnl toku a byla zajištěna opatření proti ůkapům či ůníküm ropných látek
slouží ktomu. aby se zabránilo znečištění vod nebezpečnými látkami. ůhynu vodních
živočichů a znečištění povrchových apodzemnich vod vokoll vodního toku. Opatření
na ochranu obojživelníků a vodních živočichů. včetně připadněho záchranného přenosu.
jsou stanovena kvůli ochraně populaci těchto živočichů.
Vsouladu sustanovením § 90 odst. 1 zákona je závazně stanovisko podkladem
pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení
stavby a není samostatným správním rozhodnutím.
Tímto souhlasným závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska.
vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.
Poučení o odv_olánj__:
Proti tomuto závazněmu stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání lze podat proti
rozhodnutí ve věcí same dle § 149 odst. 4 správního řádu.

otisk razítka

lng. Martina Cetkovská v.r.
vedouci odboru životního prostředí
Na vědomí:
MMPV. CJŽP. vodoprávní úřad

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listínné podobě
Ovčřuji pod pořadovým číslem 'i'08022__00250.3, že tento dokument v listinné podobě. který vznikl převcdenim z
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se slioduje s obsahem dokninentiı. jehož
převedením vznikl.
Autorizovanou konverzi dokumentu se ncpotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokuiiientu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupujicí dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeıiým elektronickým podpisem založeným na
kvaliﬁkovanétn certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certitˇLkačnieh služeb a platnost zaručeného
elektronického podpisu byla ověřena dne 04.01.2016 v 12:15:09. Zanıčený elektronický podpis byl shlcdán
platným [dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvaliﬁkovaného certifıkánı bylo provedeno vůči seznainu
zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.01.2016 ll:20:24. Údaje O zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvaliﬁkovaného certifikátu ID 00 FF, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačnich služeb PostSignum Qualíﬁed CA 2., Česká pošta, s.p. |lČ
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Martina Cetknvská, vedoucí odboru, Odbor
životního prostředí, 203, Statutární město Prostějov [IČ 002886591. Elektronický podpis byl označen
platným časovým razítkem. založeným na kvaliﬁkovarıém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
eertiﬁkačnich síužeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.01.2016 v 12:15:09. Údaje o časovém
razítku: datum a čas 31.12.2015 08:49:11, Číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 IB, kvalifikované
časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certiﬁkačních služeb PostSígnum Qualiﬁed CA 3,

Cﬂﬂıiá pnšia, ap. [IČ 471149831.

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Přerov 2

Česká pnšin. sp. ánﬂ 04.01.2016
Jmeno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Ilona Kašpařiková
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Poznámka.“
'
Kontrolu této ověřovací dnłožky ice proıiész v centrální evidenci' nněřovncírh dnfožek přístupné způsobem uﬂiožňujı'ci'rn iíiíílíioizjí přístup
mi adrese hrrps:/fiv1ı*n'.czecl'ıpořnt.rc/oiernvncídnlorjjr.
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