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Ing. Lenka Vyoralová – V – projekt
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760 05 Zlín

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

DODAT EČNÉ POVOLENÍ ST AVBY
Dne 26. 3. 2018 podala Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 00568694, zastoupená
Ing. Lenkou Vyoralovou – V – projekt, Podlesí 4960, 760 05 Zlín, IĆ 45678367 (dále jen „stavebník“),
žádost o vydání dodatečného povolení stavby „Komunikace okolo hřiště, Poteč, SO 100 – Místní
komunikace“ na pozemcích parc. č. 637/4, 642/1, 642/2, 642/4, 643/1, 643/2, 643/4, 644/1, 644/6,
647/3, 648/1, 651/1, 651/3, 651/4, 651/6, 651/7, 651/8, 660/9, 666, 667, 668/6, 668/7, 668/20, 668/22,
668/23, 668/24, 2346/2, 2348/4, 2348/8 v katastrálním území Poteč. Pro stavbu bylo dne 18. 5. 2018
vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování stavebního úřadu Městského úřadu Valašské
Klobouky pod č.j.: MUVK/9548/2018, že stavba je v souladu se záměry územního plánování
v dotčeném území.
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, příslušný jako speciální stavební úřad dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3, § 111 až 114
stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby. Na základě tohoto přezkoumání rozhodl
takto:
Stavba: „Komunikace okolo hřiště, Poteč, SO 100 – Místní komunikace“ na pozemcích parc. č.
637/4, 642/1, 642/2, 642/4, 643/1, 643/2, 643/4, 644/1, 644/6, 647/3, 648/1, 651/1, 651/3, 651/4,
651/6, 651/7, 651/8, 660/9, 666, 667, 668/6, 668/7, 668/20, 668/22, 668/23, 668/ 24, 2346/2, 2348/4,
2348/8 v katastrálním území Poteč se podle 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona

dodatečně

p o v o l u j e.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Dodatečně povolená stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval
Antonín Žáček, Osvobození 256, 763 21 Slavičín, IČ 14654971, číslo oprávnění ČKAIT 1300440.
Projektová dokumentace (05/2017) byla ověřena ve stavebním řízení a případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

3.

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
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4.

Dokončení stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. Před dalším pokračováním ve
stavbě stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu dokončovat.

5.

Při provádění stavby budou respektována stávající vedení inženýrských sítí a budou učiněna
veškerá opatření k jejich ochraně.

6.

Stavba bude dokončena do 31. 7. 2022

7.

Před zahájením prací dle tohoto povolení, požádá prováděcí firma v souladu s § 77 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, o stanovení
přechodného dopravního značení po dobu provádění stavebních prací.

8.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a) Kontrola výkopových prací a položení základových vrstev
b) Kontrola osazení silničních obrubníků
c) Kontrola provedení asfaltobetonového povrchu komunikace a položení dlažby
d) Závěrečná kontrola staveniště a kolaudace

9.

V dostatečně dlouhé době před podáním žádosti o kolaudační souhlas požádá stavebník o
stanovení místní úpravy provozu (trvalé dopravní značení). Nutno počítat s dobou pro vyřízení až
2 měsíce.

10. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí
11. Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, uděluje podle § 9 odst. 8 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, souhlas s trvalým odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu stavebníkovi, Obci Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00568694.
Vymezení dotčených pozemků:
BPEJ, třída
Pozemek
Výměra pozemku
Výměra odnětí
Katastrální území
ochrany, druh
2
2
parc.č.
(m )
(m )
pozemku
75800, II,
Poteč
642/1
696
3
zahrada
75800, II,
Poteč
642/4
486
3
zahrada
75800, II,
Poteč
643/4
312
312
trvalý travní porost
75800, II; 72444, V
Poteč
666
679
72
trvalý travní porost
72444, V,
Poteč
667
3096
491
trvalý travní porost
72444, V,
Poteč
668/6
159
50
trvalý travní porost
72444, V,
Poteč
668/7
929
358
trvalý travní porost
75800, II,
Poteč
2348/4
229
34
trvalý travní porost
75800, II; 72444, V,
Poteč
2348/8
154
39
trvalý travní porost
celkem
1362
Stavebník zajistí splnění následujících podmínek:
- Výše uvedené pozemky mohou být využity výhradně pro stavbu „Komunikace okolo hřiště,
Poteč“, jiné funkční využití není přípustné.
- Hranice odnímaných zemědělských pozemků budou v terénu zřetelně vyznačeny tak, aby
nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělského půdního fondu. V rozhodnutích
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vydaných podle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.
- Bude-li narušen vlivem výstavby přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle
konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace
stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zemědělských
pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
- Na ploše pozemků parc. č. 643/4, 642/1 a 642/4 v k.ú. Poteč nebude provedena skrývka
ornice. Pozemky jsou využívány jako příjezd ke stávajícím rodinným domům. Jedná se
zpevněnou polní cestu. Kulturní vrstvy půdy se zde již nenacházejí.
- Skrývka ornice včetně podorničí v průměrné mocnosti 25 cm bude provedena na pozemcích
parc. č. 666, 667, 668/6, 668/7, 2348/4a 2348/8 v k.ú. Poteč. Před zahájením skrývkových
prací bude dotčená plocha vyčištěna od mechanických příměsí a nečistot (sklo, plasty,
kameny, zbytky kořenů …)
- Dočasná deponie ornice bude zřízena na pozemku parc. č. 667 v k.ú. Poteč, na části
pozemku nedotčené stavbou. Deponie bude patřičně vytvarována a ošetřena tak, aby byla
chráněna před znehodnocením a ztrátami (zaplevelení, eroze, odcizení). Po ukončení
stavebních prací bude ornice z deponie odebrána a využita pro ohumusování svahů
komunikace a ostatních ploch zasažených stavbou. Využití ornice pro uvedený účel zabezpečí
na svůj náklad stavebník.
- O veškeré manipulaci s ornicí povede stavebník prokazatelnou a přehlednou evidenci.
- Na řešené lokalitě se nenacházejí meliorace. Pokud by při stavební činnosti došlo ke střetu
s neevidovanými zařízeními, musí být tyto zařízení opraveny a odborně napojeny tak, aby byla
zachována jejich funkčnost.
- Pro potřeby zahájení řízení o odvodech za trvalé odnětí půdy je povinný k platbě odvodů
povinen odboru životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky doručit kopii pravomocného
rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti a
písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
12. Bude zajištěno předností využití odpadů v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
13. Odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách podle jednotlivých druhů a
předávány pouze oprávněným osobám dle zákona o odpadech.
14. Bude dodrženo ustanovení § 12 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změna vyhlášky č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
15. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží původce odpadů MěÚ Valašské Klobouky, odboru
životního prostředí, kompletní evidenci všech odpadů vzniklých během stavebních prací a doklady
o předání odpadů oprávněným osobám dle zákona o odpadech.

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se řídit Vyjádřením čj. 664554/17 a
Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností,
zejména stavebních, řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami,
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození
nebo ohrožení sítě elektronických komunikací a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou
součástí veřejné komunikační sítě
18. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
19. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření, nelze toto
vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
20. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci,
pověřeném ochranou sítě – Roman Vlk, e-mail: roman.vlk@cetin.cz (dále jen POS).
Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
21. Před započetím zemních prací zajistí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, vyznačení
stavby trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) na terénu podle obdržené
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22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky,
kteří budou stavební práce provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež
bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK,
stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou
opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů
nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických
a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového
uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení
a prověšení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a
zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn
provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněna manipulovat s kryty kabelových
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí
proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen projednat s POS způsob mechanické
ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK
je stavebník povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu
terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti v manipulačních a skladových plochách
nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení
SEK neprodleně oznámit POS na telefonní číslo 602 760 315 nebo v mimopracovní době na
telefonní číslo 238 462 690.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy apod., ukládat
PVSEK v zákonné hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou
stran od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a chránit proti vniknutí nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy
hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen tuto stavbu umístit tak, aby metalické kabely
SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly uloženy v hloubce menší
než 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení,
případně kontaktoval POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním)

E.ON Česká republika, s. r. o.
37. V místě stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na
rozvodním zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude
zajištěno:
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a) 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.
b) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby
s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33
2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě v terénu nejméně 14 dnů před zahájením prací.
Pokud nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
povinen podle pokynů zaměstnance E.ON Česká republika, s.r.o. provést ruční odkrytí
kabelu na určených místech. Vytýčení kabelů NN a VN zajistí pan Roman Remeš, tel.:
545143366, email: roman.remes@eon.cz.
d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále jen OP) kabelu výhradně klasickým
ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanizmů a s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
e) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
v provozování E.ON Distribuce, a.s. na telefonní číslo 800 22 55 77.
f) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložením, vyvěšením,…), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka E.ON Česká republika, s.r.o..
g) Přizváním zástupce E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křižovatek a souběhů před
záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
h) V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod komunikací, musí být
umístěno mimo komunikaci až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo
v chráničce pod komunikací v hloubce 1 m. Kabel NN bude založen v chráničce.
i) Komunikace bude umístěna min. 1 m od sloupu NN.
j) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
k) Pokud by stavba způsobila porušení krytí podzemního vedení NN dle platných ČSN, PNE,
zajistí společnost E.ON Česká republika, s.r.o. nápravná opatření (snížení kabelového
vedení, založení do chrániček) a to na základě písemné objednávky investora podané
neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor v plné
výši. Je vyžadováno dodržení ČSN 73 6005, PNE 34 1050, ČSN EN 50 423, ČSN 33 200-552 a PNE 38 2157.
l) V ochranném pásmu podzemního vedení budou přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.
8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranném pásmu těchto
rozvodných zařízení je zakázáno:
1/ Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
2/ Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením.
m) 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 a ČSN EN 61 936-1.
n) Po dokončení stavby je v OP zařízení dále zakázáno:
- bez souhlasu vlastníka těchto zařízení zřizovat či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6 tun.
Moravská vodárenská, a.s.
38. Pokud budou dotčeny poklopy našich zařízení (poklopy šoupátek vodovodních řádů, hydrantů
nebo přípojek) požadujeme jejich úpravu do nové nivelety odbornou firmou a jejich protokolární
předání zástupci Moravské vodárenské, a.s. (dále jen MOVO, a.s.)
39. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech našich zařízení.
40. V případě pojezdu těžké techniky nad kanalizačními stokami je nutno potrubí vhodným způsobem
zabezpečit.
41. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s. a
požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
42. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého
vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující
požadavky.
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43. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, případně ČSN
75 2130.
44. Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a
kanalizačních stok podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě
jakéhokoli zásahu stavby do jejich ochranných pásem, vřetně povinnosti při zásahu do terénu
přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a
kanalizačních stok mající vazbu na terén.
45. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a
kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí a nástrojů.
46. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně
tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
47. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 73 6005.
48. Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole.
GridServices, s.r.o.
49. V zájmovém území se nachází STL plynovod PE d 63, d 90 a přípojky plynu. Požadujeme
respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení Plynárenské zařízení je chráněno
ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a
v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. Požadujeme zachovat stávající krytí
plynárenských zařízení. Dojde-li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, požadujeme
chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř.
ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s
trny, zemních fréz,…) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou
pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T – kus vyčnívá nad vlastní
potrubí a mohlo by dojít k jeho poškození. Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální
vzdálenosti 0,5 m od obrysu vytyčeného plynárens kého zařízení. Ostatní stavební objekty
(dopravní značení, sloupky, betonové patky…) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od
okraje plynovodu. Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze
dodržet stanovenou vzdálenost nebo je vůči nové nivelitě nedostatečné krytí menší jak 1 m
v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto
plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a č.
670/2004 Sb. v platném znění, jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
V ochranném pásmu plynovodu (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
1) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanovisko považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní
úpravy) a činnost 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 v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze
při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky
dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně
projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz
nebo na zákaznické lince 800 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní
před požadovaným vytyčením. V žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací 5001704846). Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je
povinen provést stavebník na svůj náklad Bez vytyčení a přesného určení uložení
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4) Bude dodržena 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 činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
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7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo na
zákaznické lince 800 11 33 55). V žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací 5001704846). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízen, která nebyla
odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení zasypáno.
Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení je nutné udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky .

Odůvodnění
Stavebník podal žádost o dodatečné povolení výše uvedené stavby, kterou zahájil bez vydaného
stavebního povolení. Městský úřad Valašské Klobouky odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad, oznámil veřejnou vyhláškou dne 10. 5. 2018 v souladu s § 112 stavebního
zákona zahájení stavebního řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařídil ústní jednání
spojené s ohledáním na místě stavby na den 7. 6. 2018. Námitky a připomínky účastníků stavebního
řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání, při kterém byl
též sepsán protokol. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námitky
k podkladům rozhodnutí.
Žádost byla doložena následujícími vyjádřeními, stanovisky, souhlasy a rozhodnutími:
Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
E. ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 189,
766 01 Valašské Klobouky
Městský úřad Valašské Klobouky, stavební úřad, Masarykovo nám. 189,
766 01 Valašské Klobouky
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, nám. T. G. Masaryka
3218, 760 01 Zlín
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Speciální stavební úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Valašské
Klobouky v průběhu stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o dodatečné povolení stavby
z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje
obecně technické požadavky, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení
stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Speciální stavební úřad stanovil na základě ustanovení § 109 stavebního zákona okruh účastníků
řízení následovně:
- dle písm. a) stavebník – Obec Poteč
- dle písm. b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna –Obec Poteč
- dle písm. c), d) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastník stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě
právo odpovídající věcnému břemenu – Obec Poteč, GridServices, s. r. o., Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s., E. ON Česká republika, s.r.o., Moravská vodárenská, a. s.,
FK Poteč z.s., Cigánková Helena, Cigánek Stanislav, Cigánek Josef, Fojtík Josef, Fojtík
Jaroslav, Fojtíková Marie, Hořák Jaroslav, Hořáková Jarmila, Křen Vladimír, Křenová Věra,
Mana Josef, Mana Robin, Mňačko Miroslav a Rösner Jakub
- dle písm. e), f) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu - pozemek parcela číslo: 5/4, 643/2, 644/3, 647/1, 651/5, 655/2,
658/2, 660/8, 661/2, 661/5, 668/1, 668/3, 668/4 a 668/21 v katastrálním území Poteč
V průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
V průběhu řízení se účastníci k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 -ti dnů ode dne jeho doručení
k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u speciálního
stavebního úřadu Městského úřadu Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Speciální stavební úřad po nabytí právní moci dodatečného povolení předá stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Pulec
odbor dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky
Podle § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je toto rozhodnutí od poplatku
osvobozeno.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Valašské Klobouky a Obecního
úřadu Poteč po dobu 15 -ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den
vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Valašské Klobouky je dnem doručení.
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Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: ...............................……...................

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

Účastníci řízení: (doručenkou)
Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená
Ing. Lenkou Vyoralovou – V - projekt, náměstí T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Účastníci řízení: (veřejnou vyhlášk ou)
Účastníci dle §109 písm. c) až d) stavebního zák ona
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
FK Poteč z.s., Poteč 276, 766 01 Valašské Klobouky
Cigánek Stanislav, Poteč 93, 766 01 Valašské Klobouky
Cigánková Helena, Poteč 93, 766 01 Valašské Klobouky
Cigánek Josef, Poteč 199, 766 01 Valašské Klobouky
Fojtík Josef, Poteč 146, 766 01 Valašské Klobouky
Fojtík Jaroslav, Poteč 90, 766 01 Valašské Klobouky
Fojtíková Marie, Poteč 90, 766 01 Valašské Klobouky
Hořák Jaroslav, Poteč 272, 766 01 Valašské Klobouky
Hořáková Jarmila, Poteč 272, 766 01 Valašské Klobouky
Křen Vladimír, Poteč 211, 766 01 Valašské Klobouky
Křenová Věra, Poteč 211, 766 01 Valašské Klobouky
Mana Josef, Poteč 214, 766 01 Valašské Klobouky
Mana Robin, Poteč 214, 766 01 Valašské Klobouky
Mňačko Miroslav, Poteč 275, 766 01 Valašské Klobouky
Rösner Jakub, Poteč 158, 766 01 Valašské Klobouky
Účastníci řízení: (veřejnou vyhlášk ou)
Účastníci dle §109 písm. e) a f) stavebního zák ona
Pozemek parcela č. 5/4, 643/2, 644/3, 647/1, 651/5, 655/2, 658/2, 660/8, 661/2, 661/5,
668/1, 668/3, 668/4, 668/21 v k atastrálním území Poteč
Dotčené orgány: (doručenk ou)
MěÚ Valašské Klobouky, odbor ŽP, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
MěÚ Valašské Klobouky, stavební úřad, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského Kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
Ostatní:
MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky - s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 -ti dnů, včetně zveřejnění umožňující dálk ový přístup, vyznačení data
vyvěšení, sejmutí a vrácení dok umentu speciálnímu stavebnímu úřadu Odboru dopravy a SH
MěÚ Valašsk é Klobouk y.
Obecní úřad Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky - s žádostí o vyvěšení na úřední desce po
dobu 15 -ti dnů, včetně zveřejnění umožňující dálk ový přístup, vyznačení data vyvěšení, sejmutí
a vrácení dok umentu speciálnímu stavebnímu úřadu Odboru dopravy a SH MěÚ Valašsk é
Klobouk y.
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Č. ú.: 9005-1825661/0100

Tel.: 577 311 111
Fax: 577 320 616

E-mail: podatelna@mu-vk.cz
Web: www.valasskeklobouky.cz

