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Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miroslav Nakládal, tel.: 582 329 800

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.11.2020 podala
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., IČO 70960399, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov,
a
Obec Lešany, IČO 288420, Lešany 111, 798 42 Lešany,
které zastupuje
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
III/37752, III/37754 Kostelec na Hané - Lešany - Zdětín
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1026 (ostatní plocha), parc. č. 1031 (orná půda), parc. č. 1032
(ostatní plocha), parc. č. 1035 (ostatní plocha), parc. č. 1036 (ostatní plocha), parc. č. 1038 (ostatní
plocha), parc. č. 1039 (ostatní plocha), parc. č. 1044 (ostatní plocha), parc. č. 1045 (ostatní plocha),
parc. č. 1048 (ostatní plocha), parc. č. 1064/1 (vodní plocha), parc. č. 1064/2 (vodní plocha), parc. č.
1095 (vodní plocha) v katastrálním území Bílovice,
parc. č. 621 (ostatní plocha), parc. č. 2769/1 (ostatní plocha), parc. č. 2769/2 (orná půda), parc. č. 2775
(ostatní plocha), parc. č. 2776 (ostatní plocha), parc. č. 2777 (ostatní plocha), parc. č. 2914 (ostatní
plocha), parc. č. 2979/1 (ostatní plocha), parc. č. 2983 (ostatní plocha), parc. č. 2995 (vodní plocha) v
katastrálním území Kostelec na Hané,
parc. č. 415 (ostatní plocha), parc. č. 416 (ostatní plocha), parc. č. 591 (ostatní plocha), parc. č. 592
(ostatní plocha), parc. č. 593 (ostatní plocha), parc. č. 594/1 (ostatní plocha), parc. č. 635 (ostatní
plocha), parc. č. 831 (orná půda), parc. č. 840 (orná půda), parc. č. 841 (orná půda), parc. č. 845 (orná
půda), parc. č. 849 (orná půda), parc. č. 851 (orná půda), parc. č. 852 (orná půda), parc. č. 853 (orná
půda), parc. č. 870 (trvalý travní porost), parc. č. 883 (trvalý travní porost), parc. č. 884 (orná půda),
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parc. č. 885 (orná půda), parc. č. 942 (orná půda), parc. č. 944 (orná půda), parc. č. 947 (orná půda),
parc. č. 950 (orná půda), parc. č. 951 (orná půda), parc. č. 961 (orná půda), parc. č. 1093 (orná půda),
parc. č. 1095 (orná půda), parc. č. 1096 (orná půda), parc. č. 1099 (orná půda), parc. č. 1101 (orná
půda), parc. č. 1104 (orná půda), parc. č. 1105 (orná půda), parc. č. 1106 (orná půda), parc. č. 1111
(orná půda), parc. č. 1118 (orná půda), parc. č. 1119 (orná půda), parc. č. 1120 (orná půda), parc. č.
1121 (orná půda), parc. č. 1338 (ostatní plocha), parc. č. 1339 (vodní plocha), parc. č. 1340 (ostatní
plocha), parc. č. 1341 (ostatní plocha), parc. č. 1342 (ostatní plocha), parc. č. 1343 (ostatní plocha),
parc. č. 1344 (ostatní plocha), parc. č. 1345 (ostatní plocha), parc. č. 1346 (ostatní plocha), parc. č.
1356 (ostatní plocha), parc. č. 1359 (ostatní plocha), parc. č. 1360 (ostatní plocha), parc. č. 1363
(ostatní plocha), parc. č. 1367 (ostatní plocha), parc. č. 1372 (ostatní plocha), parc. č. 1406 (ostatní
plocha), parc. č. 1458 (orná půda), parc. č. 1459 (ostatní plocha), parc. č. 1464 (ostatní plocha), parc.
č. 1481 (ostatní plocha), parc. č. 1482 (ostatní plocha), parc. č. 1489 (ostatní plocha), parc. č. 1492
(ostatní plocha), parc. č. 1494 (ostatní plocha) v katastrálním území Lešany u Prostějova,
parc. č. 2 (zahrada), parc. č. 3 (ostatní plocha), parc. č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 361 (ostatní plocha), parc. č. 362/1 (trvalý travní porost), parc. č.
366/1 (ostatní plocha), parc. č. 454 (orná půda), parc. č. 977 (ostatní plocha), parc. č. 1008/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1009/1 (ostatní plocha), parc. č. 1012/1 (ostatní plocha), parc. č. 1012/3 (ostatní
plocha), parc. č. 1012/4 (ostatní plocha), parc. č. 1012/5 (ostatní plocha), parc. č. 1012/6 (ostatní
plocha), parc. č. 1012/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdětín na Moravě.
Stavba obsahuje:
Účel stavby: Rekonstrukce silnice III/37752, která začíná u dopravní značky začátek obce Lešany ve
směru od Prostějova a pokračuje dále přes katastr Lešany u Prostějova, Bílovice a Kostelec na Hané
po železniční přejezd v obci Kostelec na Hané. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice
III/37752 je 3228 m. Začátek úseku je v km 1,185 liniového staničení, konec úseku je v km 4,411.
Rekonstrukce silnice III/37754 začíná u křižovatky se silnicí III/37754 v obci Lešany a pokračuje dále
přes katastr Lešany u Prostějova a Zdětín na Moravě na konec obce Zdětín ve směru na Ptení. Celková
délka rekonstruovaného úseku silnice III/37754 je 2998 m.
Navrženou rekonstrukcí silnic III/37752 a III/37754 dojde ke zlepšení jejich technického stavu,
zkvalitnění povrchu komunikací a celkově tak k prodloužení životnosti vozovky.
Místo stavby: Předmětná stavba se nachází v Olomouckém kraji, katastrálních územích Zdětín na
Moravě, Lešany u Prostějova, Bílovice a Kostelec na Hané.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací „III/37752, III/37754 Kostelec na
Hané - Lešany – Zdětín“, zpracovanou společností AF&PRIS, kterou autorizoval Ing. Radoslav
Pučálka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT-1006692, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je stávající
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací „III/37752, III/37754
Kostelec na Hané - Lešany – Zdětín“, zpracovanou společností AF&PRIS, kterou autorizoval
Ing. Radoslav Pučálka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT-1006692, se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů
na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno
a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu.
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3.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby – dokončení celé stavby. Vzhledem k rozsahu a povaze daného objektu není důvod
stanovovat další kontrolní prohlídky.

4.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem v souladu s ustanovením § 160 stavebního
zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Před
zahájením prací na stavbě bude odboru dopravy Magistrátu města Prostějova písemně sdělen
název a adresa dodavatele včetně doložení oprávnění k provádění dodavatelské činnosti.

5.

Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během stavby, budou
předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu zkolaudovaným
a o tomto předání budou předloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou
přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Po dobu výstavby je nutno zajistit stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům a stavbám,
sítím technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární
ochrany. Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do řádného stavu.
Stavba může být užívaná ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu/ kolaudačního rozhodnutí.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří tyto doklady:
- projektovou dokumentaci ověřenou odborem dopravy ve stavebním řízení
- geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
- skutečné zaměření stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby oproti
ověřené projektové dokumentaci)
- doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156
stavebního zákona)
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- doklady o nakládání s odpady ze stavby
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem
vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části projektové dokumentace)
- zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
- stavební deník
Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární
bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
Stavba bude dokončena do 4/2023.
Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technického
zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb.
upravující požadavky na provádění staveb a příslušné normy.
Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, stavební
deník apod. Stavebník je povinen na vyzvání státního stavebního dohledu výše uvedenou
dokumentaci předložit.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu závady na stavbě, které
ohrožují její bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
Stavba bude provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanovují obecné technické
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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15. Škody způsobené při provádění stavby na majetcích sousedů nebo na veřejném prostranství
a majetku, včetně znečištění komunikací, musí stavebník vždy neprodleně odstranit vlastním
nákladem a vlastními prostředky.
16. Stavebník požádá před započetím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, příp. povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace, dle
zvláštních právních předpisů. Dopravní opatření bude povoleno na dobu nezbytně nutnou pro
provedení stavby.
17. Umístění nového trvalého dopravního značení/zařízení, včetně případného posunu stávajícího
značení, bude stanoveno samostatně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů. Stanovení místní úpravy provozu bude předloženo
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, resp. povolení předčasného užívání stavby
nebo jejího zkušebního provozu. Nebude-li dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat
kolaudační souhlas na stavbu. Návrh stanovení místní úpravy provozu se doporučuje podat
minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (předčasného užívání
nebo zkušebního provozu stavby) na stavbu, z důvodu správních lhůt pro vydání stanovení.
18. Stavebník zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu
podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí a příslušných technických norem, zejména ČSN 73
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. V případě obnažení podzemního vedení
přizvat před záhozem příslušné správce ke kontrole.
19. Z hlediska archeologické památkové péče je potřebné respektovat skutečnost, že stavba má být
umístěna na území s archeologickými nálezy. Dle ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
20. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak
vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby. Budou splněny podmínky jednotlivých
vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající
z přiložených situací:
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 819281/19 ze dne 22.11.2019
 E.ON Distribuce a.s., č.j. D8610-26019973 ze dne 29.11.2019
 Služby města Kostelce na Hané, p.o., ze dne 6.10.2017
 ČD Telematika a.s., č.j. 1201715774 ze dne 12.10.2017, prodlouženo do 8.1.2022
 Povodí Moravy s.p., č.j. PM-39848/2019/5203/Fi ze dne 24.4.2019
 Lesy ČR s.p., č.j. LCR957/007308/2018 ze dne 19.12.2018
 SŽDC s.o., č.j. 25776/2018-SŽDC-OŘ OLC-OPS/PrT ze dne 27.12.2018
 Ministerstvo obrany, č.j. SpMO 1192-425/2019-1150 ze dne 27.5.2019
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 668444/19 ze dne 25.61.2019
 Povodí Moravy s.p., č.j. PM-18351/2020/5203/Maj ze dne 14.7.2020
 E.ON Distribuce a.s., č.j. J34768-16299498 ze dne 15.2.2019
 Služby města Kostelce na Hané, p.o., ze dne 26.8.2020
 INSTA CZ s.r.o.,, č.j. 80403/411/410/409/408/S/1/19 ze dne 22.1.2019
 Gridservices s.r.o., č.j. 5001856412 ze dne 24.1.2019
 Gridservices s.r.o., č.j. 5002343082 ze dne 13.4.2021
21. Budou splněny podmínky dotčených orgánů státní správy:
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 157916/2018 40 ze dne
5.12.2018
1. Ochrana přírody a krajiny
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné
uskutečnit za těchto podmínek:
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• Kácení alejí podél komunikace je činností, která může snížit nebo změnit krajinný ráz.
Investor je podle § 67 odst. 1 zákona povinen předem zajistit na svůj náklad provedení
hodnocení vlivu zamýšleného zájmu na krajinný ráz a následně požádá o závazné stanovisko
podle § 12 odst. 2 zákona a doloží podklady podle vzoru žádosti na adrese:
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistraťformulare-a-tiskopisy.html, včetně stanovení
rozsahu zásahu - tj. počtu a druhu kácených dřevin a místo kácení, vyhodnocení dopadu
kácení silniční aleje na stávající krajinný ráz, návrhu opatření na minimalizaci zásahu na
krajinný ráz a návrhu opětovných výsadeb v aleji podél komunikace, v doporučovaném
poměru 1:2 (zajeden kácený strom výsadba 2 nových). Případné podmínky uložené závazným
stanoviskem je potřeba zapracovat do projektové dokumentace.
• V případě dotčení významných krajinných prvků - vodních toků při rekonstrukci mostů je
nutné závazné stanovisko k zásahu podle § 4 odst. 2 zákona. Investor požádá o závazné
stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona a doloží podklady podle vzoru žádosti
na adrese: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/formulare-a-tiskopisy.html. Případné
podmínky uložené závazným stanoviskem je potřeba zapracovat do projektové dokumentace.
• Podle PD bude trasa vedena v min. vzdálenosti 2,5 m od kmene stromů, do PD je nutné
doplnit ochranu dřevin podle normy ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav
v krajině -Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
• Ke kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
a k odstranění keřových porostů přesahujících 40 m2 je nutné povolení ke kácení podle § 8
odst. 1 zákona, příslušným orgánem ochrany přírody je obecní úřad.
• V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů je příslušným orgánem ochrany přírody
k povolení výjimky je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství.
2. Ochrana ovzduší
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za
těchto podmínek:
• K povolení stavby je třeba zažádat orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska pro
omezení prašnosti ze stavební činnosti.
3. Odpadové hospodářství
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem
dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
• K povolení stavby je třeba zažádat orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady.
4. Ochrana lesa
Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.
5. Ochrana zemědělského půdního fondu
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j), § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem
dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
• Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem na ochranu zem. půdního fondu,
investor musí požádat o vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy v souladu se zákonem.
6. Ochrana vod
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr
je možné uskutečnit za těchto podmínek:
• záměr podléhá udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona. K žádosti žadatel doloží doklady
dle vzoru žádosti dostupné na adrese: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/formularea-tiskopisy.html včetně stanoviska správce povodí a správců vodních toků Lešanský potok
a Romže.
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 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 70065/2019 40 ze dne
22.5.2019
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
1. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, ani ke
zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používané mechanizační prostředky
musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
2. Vlastník mostu bude provádět odstraňování nánosů pod mostní konstrukcí tak, aby dílo
bylo udržováno v řádném stavu a byla vždy udržena průtočná kapacita (i během realizace
uvedené stavby).
3. Případný zásah do břehového porostu bude odsouhlasen a vyznačen ve spolupráci se
správcem toku. Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou u případného
zásahu uvedeny do původního stavu.
4. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina
ukládány na březích ani v manipulačním pásmu koryta vodního toku (6 m od břehové
hrany), bude případné potrubí či inž. sítě uložené v manipulačním pásmu vodního toku
zajištěno pro pohyb techniky.
5. Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů koryta vodního toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně
skladovány na břehu vodního toku. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích
a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
6. Manipulační pruh pro údržbu u drobných vodních toků je dle zákona o vodách 6 m od
břehové hrany. V případě, že stavbou dojde k odkrytí stávajících nebo instalaci nových,
musí být vedení zabezpečeno chráničkou do vzdálenosti 6 m od břehové hrany tak, aby při
pojezdu těžké mechanizace nedošlo k jeho poškození.
7. Přebytečný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněny a plochy
dotčené stavbou uklizeny a upraveny.
8. Přímým správcům vodních toků bude min. 5 dní předem oznámen termín předání
staveniště, zahájení a ukončení prací.
9. Přímí správci vodních toků budou přizváni ke kontrole dodržení uvedených podmínek
a k závěrečné kontrolní prohlídce.
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 89409/2019 40 ze dne
4.7.2019
V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí:
1. Před zahájením prací zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby
nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Zajistit na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních
vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu.
Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 30 - 40 cm v množství
1161,6 m3.
3. Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno na vlastní náklad
žadatele za účelem zemědělského využití a na terénní a sadové úpravy na pozemku p.č. 1031
v katastrálním území Bílovice, parc.č.643/2, 2769/2 v katastrálním území Kostelec na Hané,
parc.č.831, 840, 841, 843, 844, 845, 848, 849, 851, 852, 853, 868, 870, 883, 884, 885, 942,
944, 947, 948, 950, 951, 952, 954, 955, 960, 961, 1093, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101,
1102, 1104, 1105, 1109, 1111, 1112, 1113, 1118, 1120, 1121 v katastrálním území Lešany
u Prostějova, parc.č.2, 362/1, 453, 454 v katastrálním území Zdětín na Moravě, nejpozději
k dokončení výše uvedeného záměru.
4. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním,
rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník)
v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.
5. do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle
zvláštních předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona,
je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl.
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předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Magistrát v souladu s ustanovením § 3b odst. 4
zákona zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.
6. Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
7. Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 77512/2019 40 ze dne
6.6.2019
souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku
Romže a Lešanského potoku na pozemku parc.č.1095, k.ú. Bílovice, parc.č.2995, 5149/1, k.ú.
Kostelec na Hané, parc.č.1339, 1394/1, k.ú. Lešany u Prostějova při akci "III/37752, III/37754
Kostelec na Hané - Lešany - Zdětín" za splnění následujících podmínek:
1. během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, k poškození 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,
2. používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou
dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
3. práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků
a jiných vodních živočichů,
4. případné odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí
období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny v období od 1.10.
do 31.3.,
5. v případě poškození dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými
přípravky s fungicidními účinky,
6. břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 72383/2019 40 ze dne
27.5.2019
Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:
• Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno
okolí stavby,
• Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání
předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že
odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 72415/2019 40 ze dne
27.5.2019
Souhlasí s provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší na pozemcích v katastrálním území Zdětín na Moravě,
Lešany u Prostějova, Bílovice a Kostelec na Hané.
Podmínky pro omezení prašnosti ze stavební činnosti:
• Aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem,
• Při převozu prašného materiálu používat plachtování prašného nákladu na ložné ploše
automobilů,
• Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Čištění staveništních ploch
a komunikací bude prováděno zásadně za mokra,
• Při řezání obrubníků a jiných stavebních materiálů je třeba provádět patřičná opatření
k omezení prašnosti (např. kropení).
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 89583/2019 40 ze dne
17.7.2019
Souhlas podle § 12 odst. 2 zákona k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz
pro stavbu „III/37752, III/37754 Kostelec na Hané-Lešany-Zdětín" na pozemku parc.č.1038,
k.ú. Bílovice, na pozemku parc.č.2775, 2776, k.ú. Kostelec na Hané, na pozemku parc. č.
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1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1360, k.ú. Lešany u Prostějova, na pozemku parc.č.1012/1,
1012/2, 1012/4, 1012/5, k.ú. Zdětín na Moravě za splnění následujících podmínek:
1. zásahem dojde ke kácení 70 ks stromů (10 ks jabloň, 41 ks javor horský, 2 ks javor mléč, 13
ks topol kanadský, 3 ks slivoň domácí, 1 ks jasan ztepilý) s průměrem kmene 9-71 cm ve
výšce 130 cm nad zemí na pozemku parc.č.1342, 1346, k.ú. Lešany u Prostějova,
2. zásahem dojde ke kácení 10 ks stromů (jabloň) s průměrem kmene 26-40 cm ve výšce 130
cm nad zemí na pozemku parc.č.2776, k.ú. Kostelec na Hané,
3. zásahem dojde ke kácení 20 ks stromů (18 ks jabloň, 2 ks ořešák) s průměrem kmene 9-56
cm ve výšce 130 cm nad zemí na pozemku parc.č.1038, k.ú. Bílovice,
4. zásahem dojde ke kácení 20 ks stromů (javor horský) s průměrem kmene 9-35 cm ve výšce
130 cm nad zemí na pozemku parc.č.1012/1, k.ú. Zdětín na Moravě,
5. odstranění dřevin bude provedeno pouze v případě realizace stavby, a to v období
vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny, v případě, že nebude možné kácet v době vegetačního klidu,
bude kácení provedeno mimo období hnízdění ptactva (tj. mimo období 1.4. - 31.7.),
po odsouhlasení biologickým dozorem,
6. v případě poškození ponechávaných dřevin, budou rány začištěny a zatřeny vhodnými
přípravky s fungicidními účinky, výkopové práce v blízkosti stávajících dřevin budou
prováděny s ohledem na jejich kořenový systém, kořeny s průměrem větším než 2 cm nesmí
být přerušeny a jejich případná poranění je nutno ošetřit,
7. v termínu nejpozději do doby kolaudace stavby bude provedena výsadba 140 ks ovocných
dřevin (třešeň, višeň, slivoň, ořešák) na pozemku parc.č.1383, 1494, 1492, 1489, k.ú. Lešany
u Prostějova, výsadba 23 ks ovocných stromů (třešeň, višeň, slivoň) na pozemku
parc.č.2983, k.ú. Kostelec na Hané, 40 ks ovocných dřevin (třešeň, višeň, slivoň, ořešák) na
pozemku parc.č.1037, 1044, 1032, 1015, 1057, k.ú. Bílovice a na pozemku parc.č.591, k.ú.
Lutotín, 40 ks ovocných dřevin (třešeň, višeň, slivoň, ořešák) na pozemku parc.č.1032,
474/9, 1014, 223/1, k.ú. Zdětín na Moravě.
8. k výsadbě budou použity ovocné dřeviny stanovištně a provenienčně vhodné, velikosti
obvodu kmene min. 12-14 cm, opatřené kůly a ochranou proti okusu, u dřevin bude zajištěna
následná péče po dobu 5 let, včetně případné dosadby.
 Obecní úřad Zdětín, č.j. OU183/2019Ro ze dne 29.5.2019
Obecní úřad Zdětín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody povoluje po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny rostoucí mimo les v rámci stavebního
záměru „III/37752,III/37754 Kostelec na Hané - Lešany - Zdětín" kácení dřeviny - 20 ks Javor
horský (Acer pseudoplatanus) o průměru kmene 9-35 cm na pozemku p. č. 1012/1 v k.ú.
Zdětín na Moravě při splnění těchto podmínek:
- Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- Pařezy budou odstraněny.
- Aktuálně před kácením dřeviny je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska
případného zahnízděni ptáků, zejména v období od 1. března do 31. března.
- Kácení bude provedeno nejpozději do března r. 2021.
Dle § 9 zákona o ochrany přírody a krajiny se ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením výše uvedených dřevin žadateli ukládá provést náhradní výsadbu 40ks ovocných
dřevin (třešeň, višeň, švestka, ořešák) na pozemcích parc.č.1032, 474/9,1014 a 223/1 v k.ú.
Zdětín na Moravě v termínu do 1 roku od dokončení stavebního záměru „III/37752,III/37754
Kostelec na Hané - Lešany - Zdětín".
 Městský úřad Kostelec na Hané, č.j. KnH-1770/2019 ze dne 6.6.2019
uděluje souhlas k pokácení 10 ks jabloní o obvodu kmenů 126 cm, 119 cm, 82 cm, 107 cm,
122 cm, 107 cm, 110 cm, 88 cm, 113 cm a 82 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na
pozemku p.č. 2776 v k.ú. Kostelec na Hané.
Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného
územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „III/37752, III/37754
Kostelec na Hané - Lešany - Zdětín".
Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:
1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
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2. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kácení dřevin bude provedeno až po vydání pravomocného stavebního povolení.
 Obecní úřad Lešany, č.j. OULes-221/2019 ze dne 3.7.2019
Obecní úřad Lešany jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody povoluje po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny rostoucí mimo les v rámci stavebního
záměru „III/37752,III/37754 Kostelec na Hané - Lešany - Zdětín" kácení dřevin:
- 10 ks Jabloň (Malus sp.) o průměru kmene 27-39 cm na pozemku parc.č.1346 v k.ú.
Lešany u Prostějova
- 41 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus) o průměru kmene 9-38 cm na pozemku
parc.č.1342 v k.ú. Lešany u Prostějova
- 2 ks Javor mléčný (>4cer platanoides) o průměru kmene 14-31 cm na pozemku
parc.č.1342 v k.ú. Lešany u Prostějova
- 13 ks Topol kanadský (Populus x canadensis) o průměru kmene 30-71 cm na pozemku
parc.č.1342 v k.ú. Lešany u Prostějova
- 3 ks Slivoň domácí (Prunus domestíca) o průměru kmene 14-33 cm na pozemku

parc.č.1342 v k.ú. Lešany u Prostějova
1 ks Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o průměru kmene 34 cm na pozemku parc.č.1342
v k.ú. Lešany u Prostějova
při splnění těchto podmínek:
1. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
2. Pařezy budou odstraněny.
3. Aktuálně před kácením dřeviny je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska
případného zahnízděni ptáků, zejména v období od 1. března do 31. března.
4. Kácení bude provedeno nejpozději do března r. 2021.
 Obecní úřad Bílovice-Lutotín, č.j. OUBL/2019/0025/Ho ze dne 3.6.2019
Obecní úřad Bílovice-Lutotín, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody povoluje
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny rostoucí mimo les na pozemku
parc.č.1038, k.ú. Bílovice (silnice III/37752, III/37754 Kostelec na Hané-Lešany - Zdětín)
kácení následujících dřevin;
- Jabloň 18 ks
- Ořešák 2 ks
při splnění těchto podmínek:
1. Pokácení provede žadatel na vlastni náklady a nebezpečí.
2. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů,
ani zdraví osob.
3. Pařezy budou odstraněny.
4. Kácení bude provedeno nejpozději do března r. 2021
 KUOK, ODSH, č.j. KUOK 9356/2019 ze dne 21.1.2019
Po posouzení předložené žádosti, po projednání s příspěvkovou organizací KIDSOK,
s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. a na základě výsledků jednání k předmětné uzavírce
(dne 18. 1. 2019 v Olomouci) dotčený dopravní úřad sděluje následující:
Po předmětném úseku jsou vedeny pravidelné autobusové linky 780436 a 780437, které jsou
provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem
ARRIVA MORAVA a.s.
Dle dodaných materiálů bude stavba rozdělena do 3 etap a 4 úseků, při kterých nebude
autobusům veřejné linkové dopravy umožněn průjezd stavbou:
Etapa č. 1a - úsek silnice III/37754 od začátku Zdětína (ve směru od Ptení) po křižovatku
silnic III/37754 a III/36632
Objízdnou trasu navrhujeme vést obousměrně ze zastávky Zdětín zpět po III/37754 do Lešan,
dále po III/37752 do Ohrozimi, po M/150 do Vícova a po III/37349 a MK na zastávku Ptení,
dále dle platné licence.
Zastávku Zdětín bude nutné obousměrně přemístit ke křižovatce silnic III/37754 a III/36632
(k místní hospodě), kde se budou autobusy veřejné linkové dopravy otáčet. Přesné umístění
přesunutých zastávek musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR
a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
-
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Křižovatka silnic III/37754 a III/36632 („trojúhelník" u místní hospody) ve Zdětíně musí
zůstat z důvodu otáčení autobusů veřejné linkové dopravy po celou dobu této etapy průjezdná.
Etapa č. 1b - úsek silnice III/37754 od křižovatky silnic III/37754 a III/36632 ve Zdětíně po
křižovatku silnic III/37754 a III/37752 v Lešanech
Objízdnou trasu navrhujeme vést obousměrně ze zastávky Lešany po silnici III/37752 do
Ohrozimi, po II/150 do Vícova, po III/37349 do Ptení s odbočením na III/37754 do Zdětína na
zastávku Zdětín, po otočení zpět po III/37754 dle platné licence.
Zastávku Lešany bude nutné obousměrně přemístit do prostoru mezi zvonicí a kulturním
domem. Přesné umístění přesunutých zastávek musí být projednáno s Dopravním
inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích.
Křižovatka silnic III/37754 a III/37752 v Lešanech (směr Ohrozim/Kostelec na Hané) musí
zůstat pro autobusy veřejné linkové dopravy po celou dobu této etapy průjezdná.
Křižovatka silnic III/37754 a III/36632 („trojúhelník" u místní hospody) ve Zdětíně musí
zůstat z důvodu otáčení autobusů veřejné linkové dopravy po celou dobu této etapy průjezdná.
Etapa č. 2 - úsek silnice III/37752 od křižovatky silnic III/37754 a III/37752 v Lešanech po
konec Lešan ve směru na Ohrozim
Provoz autobusů veřejné linkové dopravy nebude touto etapou omezen.
Etapa č. 3 - úsek silnice III/37752 od křižovatky silnic III/37752 a III/37754 v Lešanech po
křižovatku ulic Partyzánská a 8. května v Kostelci na Hané (po železniční přejezd)
Objízdnou trasu dle předložených materiálů
navrhujeme vést obousměrně ze
zastávky Kostelec na Hané,Hospoda u pramene po otočení (po II/366 Tyršova a MK Bož.
Němcové a M. Ulického) zpět po II/366, dále po III/37760, II/150 (přes Ohrozim) a po
III/37752 a III/37754 na zastávku Lešany, dále dle platné licence.
Zastávky Kostelec na Hané,sokolovna (linka 780437); Bílovice-Lutotín,Lutotín (linka
780437), Bílovice-Lutotín,Bílovice (linka 780437) a Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. (linky
780436 a 780437) nebudou z důvodu objízdných tras obslouženy.
Na základě výsledků jednání dne 18. 1. 2019 v Olomouci navrhujeme zvážit možnost
rozdělení této etapy na 2 úseky:
- od křižovatky silnic III/37754 a III/37752 po odbočku na Bílovice
- od odbočky na Bílovice po železniční přejezd,
což by umožnilo zkrácení výše uvedené objízdné trasy (při uzavírce v úseku od odbočky na
Bílovice po železniční přejezd) jejím vedením ze zastávky Kostelec na Hané,Hospoda
u pramene po II/366, III/37752, MK (Husova) v Bílovicích a III/37752, dále do Lešan dle
platné licence.
Z důvodu nutnosti vedení linek po objízdných trasách, které jsou u uvedených etap delší cca
o 8 - 10 km/spoj, vzniknou dopravci ARRIVA MORAVA a.s. vysoké finanční výdaje na
uhrazení vícenákladu - zvýšené ztráty, které bude dopravce požadovat uhradit.
S tím souvisí též prodloužení jízdní doby spojů těchto linek (o cca 12 - 14 min./spoj). Z tohoto
důvodu nebude možné dodržet v přestupových uzlech (např. v Jednově) návaznosti na další
linky veřejné linkové dopravy, v Prostějově na linky městské autobusové dopravy. Nebude
možné též zajistit včasnou dopravu žáků do škol. Navíc při Etapě č. 3 nebude vlivem objízdné
trasy obslouženo více zastávek včetně obcí Bílovice a Lutotín.
Vzhledem k výše uvedenému požadujeme maximální množství prací provádět při částečných
uzavírkách nebo úplných uzavírkách MIMO BUS, popř. zkrácení doby uvedených uzavírek na
minimální možnou dobu.
Předmětnou uzavírku je tedy vzhledem k výše uvedenému třeba v dostatečném časovém
předstihu (nejlépe 2 měsíce před plánovanou uzavírkou) před podáním žádosti o povolení
uzavírky silničnímu správnímu úřadu projednat s Krajským úřadem Olomouckého kraje,
Odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělením veřejné dopravy (tedy s příslušným
dopravním úřadem pro veřejnou linkovou dopravu) a s autobusovým dopravcem ARRIVA
MORAVA a.s.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že pokud by se měla daná uzavírka realizovat ještě v tomto
roce, mohla by kolidovat s plánovanými opravami/výstavbou třech nových mostů v obci
Ptenský Dvorek.
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 Policie České republiky, DI Prostějov, č.j. : KRPM-138764-2/ČJ-2019-141206 ze dne
6.1.2020
Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na rekonstrukci silnic III/37752 a III/37754
v úseku od Kostelce na Hané do Zdětína.
- čela říms mostů a propustků budou zkoseny tak, aby netvořily pevnou překážku a to pod
úhlem max. 30° od horizontály,
- stromořadí nebude od zpevněné části krajské komunikace vzdáleno blíže než 5,0 m.
Náhradní výsadba bude převážně provedena mimo krajské komunikace,
- s navrženým dopravním značením souhlasíme, avšak před samotnou instalací dopravních
značek požadujeme, aby jejich přesné umístění bylo s námi projednáno na místě samém.
 Drážní úřad, č.j. DUCR-6887/19/Sj ze dne 5.2.2019
Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v blízkosti přejezd P6552 je třeba řádně v předstihu
projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Při úpravě křižovatky komunikací ulice Třebízskélio a Husova, v souladu s článkem 5.2.
ČSN 73 6380 požadujeme navrhnout provedení takových stavebních úprav, aby vzdálenost
nejbližší hranice křižovatky (začátek zakružovacího oblouku), měřená v ose komunikace, byla
od hranice nebezpečného pásma přejezdu nejméně 10 m (u stávajících křižovatek). Není-li
možno dosáhnout vzdálenosti 10 m, je nutno navrhnout a zajistit bezpečnost odpovídajícím
dopravním opatřením (např. dopravní značení).
6. Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob
na staveništi.
7. Při provádění prací nesmí být ve vzdálenosti menší jak 3 m od osy krajní koleje dráhy
ukládán stavební materiál, odstavovány stavební stroje a mechanismy a prováděna jakákoli
stavební činnost.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Lešany, Lešany 111, 798 42 Lešany
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov
Seznam pozemků, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (osoby
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům)
k.ú. Zdětín na Moravě [792381]:
parc. č. 344, 355, 1042, 1014, 363, 333, 346/1, 341, 350, 347, 351/2, 358/2, 357, 316/2, 313, 346/2,
345/2, 318/1, 317/2, 317/3, 316/5, 337, 338, 303, 304/1, 307, 436/55, 436/54, 436/77, 436/20, 436/46,
436/66, 436/75, 436/33, 436/13, 436/22, 436/62, 436/14, 436/63, 293/2, 979, 433, 435/2, 429/5, 427,
424, 976, 978/1, 416/1, 429/1, 429/6, 431, 430, 432, 421, 423, 426, 425, 420, 1005, 546, 1004, 359,
98, 1031, 607/1, 607/2, 589/1, 1003, 994/1, 541, 598, 543, 600, 602, 599, 603, 604/1, 604/2, 605, 606,
360, 521, 998, 520, 522, 523, 524, 525, 536, 535, 996, 529, 530, 528, 527, 526, 540, 539, 538, 106,
103, 107, 111, 68, 69, 74, 47, 50, 43, 44, 39, 59, 58, 60, 61, 53, 56, 25, 121/1, 124, 37/2, 38, 41, 95,
370, 34, 35, 77, 78, 83, 84, 89, 90, 118, 112, 96, 51, 45, 46, 57, 94/2, 91/2, 88, 91/1, 92, 86, 85, 87, 82,
79, 80, 75, 373, 101, 73, 63, 36, 40, 72, 66, 362/2, 49/5, 49/6, 64/4, 65/1, 65/2, 22/1, 23, 26, 22/3, 7/1,
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9, 13, 15/2, 5, 19, 17/2, 18/2, 17/4, 289, 290, 367/1, 292/1, 293/3, 366/2, 71, 1013/1, 301/3, 301/2,
474/8, 300/2, 1012/8, 15/1, 17/1, 311/1, 312/3, 312/5, 310/1, 310/2, 309/1, 308/1, 1032, 308/2, 250,
245/1, 230, 213, 199/1, 379, 1009/3, 212, 207, 214, 198/1, 198/2, 253, 245/5, 229, 228/3, 380, 949/2,
209/2, 209/1, 210, 215, 216, 228/2, 238/1, 231/2, 368/1, 368/4, 368/3, 1009/5, 234/1, 378/1, 378/2,
980, 448, 295/1, 449/1, 450, 451, 452, 294, 442, 296, 300/3, 443/1, 446, 447, 449/2, 449/3, 444, 371,
126, 134/1, 1008/1, 139, 372/1, 30, 146, 145, 375, 142, 144, 128, 372/2, 14, 127/1, 133, 132, 141, 32,
374, 376/1
k.ú. Lešany u Prostějova [680427]:
parc. č. 1372, 1383, 1091, 526, 535, 528, 531, 533, 1127, 1502, 1094, 1108, 1, 7, 9, 8, 21, 1398,
1394/1, 1369, 538, 10, 22, 1349, 55, 58, 57, 44, 40, 38, 46, 251, 255, 258, 262, 264, 263, 245, 244, 89,
94, 87, 83, 85, 77, 76, 75, 80, 73, 72, 74, 64, 66, 60, 62, 65, 92, 90, 91, 97, 108, 105, 100, 101, 102,
95, 96, 106, 109, 243, 113/1, 242/1, 30/2, 35/1, 68, 1362, 78, 459, 457, 456, 455, 454, 460, 728, 462,
453, 452, 450, 451, 69, 472, 473, 466, 465, 1364, 1324, 1407, 691, 1405, 692, 693, 694, 697, 700,
699, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 719, 1400, 698, 426, 711, 710, 1451, 703, 1336,
1335, 1334, 1333, 1332, 702, 701, 1448, 1449, 448/1, 417, 420, 171, 177, 182, 181, 194, 199, 204,
219, 235, 234, 216, 238, 239, 240, 241, 236/1, 225, 221, 218, 217, 1368, 205, 207, 209, 196, 200, 192,
195, 186, 189, 183, 187, 167, 170/1, 165, 163, 162, 1491, 159, 161/1, 475/1, 475/2, 160/1, 160/2, 152,
158, 157, 151, 133, 881, 1366, 138, 136, 135, 132, 129, 134, 123, 121, 84, 82, 127, 103, 107, 120, 93,
99, 88, 86, 71, 63, 61, 59, 119, 117, 116, 28, 29, 27, 24, 25, 23, 33, 32, 51, 49, 47, 42, 41, 39, 36, 34,
31, 30/1, 53, 50, 869, 873, 1493, 887, 892, 893, 897, 281, 282, 283, 296, 284, 285, 287, 294, 292, 295,
246, 247, 249, 250, 252, 257, 261, 259, 271, 272, 269, 268, 270, 265, 267, 266, 299, 273, 274, 305,
303, 308, 309, 312, 293, 280, 279, 278, 275, 1351, 1353, 678, 254/1, 1352/2, 276, 277/1, 677/1, 227,
230, 229/2, 228, 232/3, 212, 211, 1355, 423, 422/3, 422/4, 448/4, 448/3, 231/2, 232/4, 595, 594/2,
853, 863, 1462, 867, 864/1, 879, 878, 876, 875, 874, 877/2, 877/3, 877/1, 888, 890, 940, 1474, 1476,
938, 953, 966, 1483, 1484, 1470, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 815, 816, 806, 800, 799, 798, 797,
796, 788, 1465, 789, 1468, 795, 794, 817, 818, 1471, 854, 855, 856, 861, 862, 865, 1460, 866, 808,
1358, 397, 393, 404, 403, 391, 388, 386, 382, 378, 376, 413, 1371, 1375, 527, 537, 1109, 635, 1098,
594/1, 1125, 1122, 1123, 621, 1124, 213, 1473, 842, 1477, 1478, 1479, 838, 837, 963, 962, 144, 143,
128, 126, 168, 150, 149, 145/1, 174, 176, 178, 172, 821, 836, 830, 638/3, 638/4, 659/2, 637, 543, 544,
542, 638/5, 1126, 898, 939, 1487, 977, 976, 937, 936, 449, 720, 70
k.ú. Bílovice [604534]:
parc. č. 1027, 1025, 1044, 1032, 1028, 1003, 1012, 1009, 1033, 1024, 1031, 1004, 1013, 1023, 1022,
1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1014, 1011, 1010, 1008, 1007, 1006, 1054, 1043, 1065, 1046,
300/1, 1039, 302/1, 302/2, 301/1, 300/4, 302/4, 303/3, 303/5, 303/1, 305/31, 308/18, 889, 151/1,
309/1, 1041, 1042, 1064/1, 887/2, 263, 259/1, 151/1, 311/2, 308/18, 261, 167/1, 265, 1036, 1034,
1037, 1097, 1160, 1161, 1146, 1159, 1152, 1149, 1117, 1104, 1118, 1141, 1100, 1119, 1148, 1111,
1144, 1143, 1145, 1147, 1093, 1094, 1163, 1162, 1035, 1047, 1121, 1120, 1167, 1099, 260/1, 69/1,
110, 109, 914, 23/1, 1091/1, 1164/1129, 131, 132, 135, 264, 149, 159/1, 308/3, 308/5, 308/11, 308/14,
308/6, 308/8, 159/2, 158, 157, 156/2, 308/15, 308/16, 308/17, 152, 153/1, 154/1, 155/1, 159/4
k.ú. Kostelec na Hané [670154]:
parc. č. 2979/28, 599, 787/1, 787/2, 786, 785/1, 784, 781, 780, 777, 776, 773, 772, 769, 768, 765, 764,
761, 622/1, 622/2, 622/3, 625, 626, 629, 630, 632/1, 635, 636/1, 640, 641, 643/2, 644, 645, 646, 647/1,
648/1, 649/1, 650/1, 651/3, 654, 655/2, 656/1, 657/1, 658/1, 659/1, 660/1, 661/1, 662/6, 662/5, 663/3,
4426, 4359, 5178, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4350, 4348, 5179, 1981/8, 1931/1, 1981/10,
1981/3, 2904/1, 618/1, 618/3, 618/6, 618/4, 2913, 619/4, 620, 619/1, 619/6, 619/5, 610/3, 610/4, 609,
604/4, 603/2, 600/3, 2777, 2979/1, 2775
Odůvodnění:
Dne 30.11.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej
před zahájením řízení, a to v souladu s § 85 a § 109 stavebního zákona a dle § 27 zákona č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právo účastníka řízení se přiznává pouze stavebníkovi, vlastníkovi
stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a vlastníkovi
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Odbor
dopravy posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků
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a stanovil za účastníky řízení majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemkem, na kterém je
umístěna stavba a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům by mohlo být prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastnická práva k předmětným
pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.
Speciální stavební úřad oznámil dne 3.2.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Speciální stavební úřad dále
v oznámení sdělil, že byly nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro
vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit
se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastníci řízení písemně nebo
ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor dopravy ve lhůtě nejpozději do 5
kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí
této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností
a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Při posuzování výše uvedené žádosti vycházel Speciální stavební úřad z podkladů ve spise založených,
což je zejména projektová dokumentace pro vydání společného povolení, která odpovídá požadavkům
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. o rozsahu a obsahu
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dokumentace stavby, která je
vypracována rovněž v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektovou dokumentaci autorizoval Ing. Radoslav
Pučálka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT-1006692. Dále speciální stavební úřad při
posuzování předmětné žádosti vycházel z doložených závazných stanovisek dotčených orgánů, která
jsou souhlasná.
Stanoviska sdělili:
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 819281/19 ze dne 22.11.2019
 E.ON Distribuce a.s., č.j. D8610-26019973 ze dne 29.11.2019
 Gridservices s.r.o., č.j. 5002056520 ze dne 17.12.2019
 Služby města Kostelce na Hané, p.o., ze dne 6.10.2017
 T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E36201/20 ze dne 26.8.2020
 Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 200103-1000145817 ze dne 3.1.2020
 Správa železnic, s.o., č.j. 2522/2020-SŽDC-OŘ OLC-OPS/PrT ze dne 27.1.2020
 ČD Telematika a.s., č.j. 1201715774 ze dne 12.10.2017, prodlouženo do 8.1.2022
 Ministerstvo obrany, č.j. SpMO 1871-1191/2019-1150 ze dne 10.1.2020
 Obec Bílovice – Lutotín ze dne 29.9.2017
 Obec Lešany č.j. 0000113872 ze dne 6.10.2017
 Obec Zdětín, ze dne 12.10.2017
 Povodí Moravy s.p., č.j. PM-39848/2019/5203/Fi ze dne 24.4.2019
 Lesy ČR s.p., č.j. LCR957/007308/2018 ze dne 19.12.2018
 KÚOK, OŽPaZ, č.j. KUOK 122530/2018 ze dne 26.11.2018
 KÚOK, OŽPaZ, č.j. KUOK 121411/2018 ze dne 21.11.2018
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí,č.j:PVMU157916/2018 40 ze dne 5.12.2018
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j:PVMU 70065/2019 40 ze dne 22.5.2019
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 89409/2019 40 ze dne 4.7.2019
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j: PVMU 77512/2019 40 ze dne 6.6.2019
 Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j:PVMU 72383/2019 40 ze dne 27.5.2019
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Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j:PVMU 72415/2019 40 ze dne 27.5.2019
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, č.j:PVMU 89583/2019 40 ze dne 17.7.2019
Obecní úřad Zdětín, č.j. OU183/2019Ro ze dne 29.5.2019
Městský úřad Kostelec na Hané, č.j. KnH-1770/2019 ze dne 6.6.2019
Obecní úřad Lešany, č.j. OULes-221/2019 ze dne 3.7.2019
Obecní úřad Bílovice-Lutotín, č.j. OUBL/2019/0025/Ho ze dne 3.6.2019
Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, čj.: PVMU 40468/2019
62 ze dne 18.3.2019
Městský úřad Kostelec na Hané, č.j. KoNH 4344/2018 ze dne 10.12.2018
KUOK, ODSH, č.j. KUOK 92517/2020/ ze dne 20.8.2020
KUOK, ODSH, č.j. KUOK 9356/2019 ze dne 21.1.2019
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, č.j: PVMU 103806/2020 41 ze dne 26.8.2020
KHSOK, č.j. KHSOC/32771/2018/PV/HOK ze dne 19.12.2018
HZSOK, č.j. HSOL-2738-2/2019 ze dne 29.5.2019
Policie České republiky, DI Prostějov, č.j. : KRPM-138764-2/ČJ-2019-141206 ze dne 6.1.2020
Policie České republiky, DI Prostějov, č.j. : KRPM-53564-2/ČJ-2019-141206 ze dne 29.4.2019
Drážní úřad, č.j. DUCR-6887/19/Sj ze dne 5.2.2019
SŽDC s.o., č.j. 25776/2018-SŽDC-OŘ OLC-OPS/PrT ze dne 27.12.2018
Ministerstvo obrany, č.j. SpMO 1192-425/2019-1150 ze dne 27.5.2019
Obec Ptení ze dne 29.5.2019
Obec Přemyslovice ze dne 17.5.2019
Obec Mostkovice ze dne 27.5.2019
ROLS Lešany spol. s r.o. a Olomoucký kraj, smlouva KÚOK/61356/2019/OMPSČ/JL/BK ze dne
2.7.2020
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 668444/19 ze dne 25.61.2019
Povodí Moravy s.p., č.j. PM-18351/2020/5203/Maj ze dne 14.7.2020
E.ON Distribuce a.s., č.j. J34768-16299498 ze dne 15.2.2019
Služby města Kostelce na Hané, p.o., ze dne 26.8.2020
ČD Telematika a.s., č.j. 1201820076 ze dne 3.12.2018
INSTA CZ s.r.o.,, č.j. 80403/411/410/409/408/S/1/19 ze dne 22.1.2019
Gridservices s.r.o., č.j. 5001856412 ze dne 24.1.2019
Gridservices s.r.o., č.j. 5002343082 ze dne 13.4.2021

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Připomínky nebyly podány.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru dopravy Magistrátu města
Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
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Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí,
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba nesmí být zahájena, dokud
stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona stavební úřad Magistrátu
města Prostějova o vydání kolaudačního souhlasu, bez kterého nelze stavbu užívat.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu
úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
Za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Tůma

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona, jimž se doručuje do vlastních rukou
Obec Lešany, IDDS: 7gnbm2p
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg
Účastníci řízení podle § 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona, jimž se doručuje do vlastních rukou –
obec a vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Jarmila Dokulilová, Za Ruskou č.p. 306, 798 16 Čelechovice na Hané
Anna Greplová, Resslova č.p. 408/8, 796 01 Prostějov 1
Ing. Jan Hemerka, Lešany č.p. 161, 798 42 Lešany u Prostějova
Ing. Josef Hrazdil, Lidická č.p. 1866/51, 796 01 Prostějov 1
Ing. Jaroslav Kozárek, Ohrozim č.p. 21, 798 03 Plumlov
Ing. Břetislav Kvapil, Přichystalova č.p. 70/81, Nový Svět, 779 00 Olomouc 9
Antonín Mach, Bílovice č.p. 126, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané
Františka Machová, Bílovice č.p. 126, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané
Zdeňka Mančíková, Zdětín č.p. 31, 798 43 Ptení
Ing. Petra Morysková, Zatloukalova č.p. 235/83, Ivanovice, 621 00 Brno 21
MUDr. Tomáš Navrátil, Jakubské náměstí č.p. 18, 798 41 Kostelec na Hané
Miloslav Novotný, Jana Zrzavého č.p. 3993/12, 796 04 Prostějov 4
Zdeňka Ošťádalová, Zdětín č.p. 129, 798 43 Ptení
Jaroslav Richter, Zdětín č.p. 31, 798 43 Ptení
Jaroslav Richter, Kostelecká č.p. 366, 796 01 Prostějov 1
Milan Richter, Veřovice č.p. 670, 742 73 Veřovice
Ing. Vladimír Sehnal, Budovatelská č.p. 580, 798 03 Plumlov
Vlasta Štorková, Sportovní č.p. 362, 783 86 Dlouhá Loučka
Ing Pavel Tojšl, Čelakovského sady č.p. 432/12, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Ing. Jiří Toman, Revoluční č.p. 620, 798 41 Kostelec na Hané
Ing. Miroslav Toman, Bílovice č.p. 129, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané
Ludmila Tomanová, Vícov č.p. 14, 798 03 Plumlov
Milan Vrátník, Krumsín č.p. 232, 798 03 Plumlov
Helena Vrátníková, Krumsín č.p. 232, 798 03 Plumlov
Lubomír Vysloužil, Vilová č.p. 1641/5, 350 02 Cheb 2
Martin Vysloužil, Zdětín č.p. 53, 798 43 Ptení
Roman Vysloužil, Ptení č.p. 143, 798 43 Ptení
Marie Vysloužilová, Zdětín č.p. 53, 798 43 Ptení
Jiří Zapletal, Třebízského č.p. 701, 798 41 Kostelec na Hané
Ing. Jiří Zapletal, Třebízského č.p. 701, 798 41 Kostelec na Hané
Zemědělské družstvo Vícov, IDDS: vppcxtk
Hana Puklová, Hradčany č.p. 28, Hradčany-Kobeřice, 798 07 Brodek u Prostějova
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, IDDS: qiabfmf
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k
Obec Lešany, IDDS: 7gnbm2p
Obec Zdětín, IDDS: gx2bm6t
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
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ROLS Lešany, spol. s r.o., IDDS: sn8u5eu
Služby města Kostelce na Hané,příspěvková organizace, IDDS: 7i5k6x7
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou - osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno
k.ú. Zdětín na Moravě [792381]:
parc. č. 344, 355, 1042, 1014, 363, 333, 346/1, 341, 350, 347, 351/2, 358/2, 357, 316/2, 313, 346/2,
345/2, 318/1, 317/2, 317/3, 316/5, 337, 338, 303, 304/1, 307, 436/55, 436/54, 436/77, 436/20, 436/46,
436/66, 436/75, 436/33, 436/13, 436/22, 436/62, 436/14, 436/63, 293/2, 979, 433, 435/2, 429/5, 427,
424, 976, 978/1, 416/1, 429/1, 429/6, 431, 430, 432, 421, 423, 426, 425, 420, 1005, 546, 1004, 359,
98, 1031, 607/1, 607/2, 589/1, 1003, 994/1, 541, 598, 543, 600, 602, 599, 603, 604/1, 604/2, 605, 606,
360, 521, 998, 520, 522, 523, 524, 525, 536, 535, 996, 529, 530, 528, 527, 526, 540, 539, 538, 106,
103, 107, 111, 68, 69, 74, 47, 50, 43, 44, 39, 59, 58, 60, 61, 53, 56, 25, 121/1, 124, 37/2, 38, 41, 95,
370, 34, 35, 77, 78, 83, 84, 89, 90, 118, 112, 96, 51, 45, 46, 57, 94/2, 91/2, 88, 91/1, 92, 86, 85, 87, 82,
79, 80, 75, 373, 101, 73, 63, 36, 40, 72, 66, 362/2, 49/5, 49/6, 64/4, 65/1, 65/2, 22/1, 23, 26, 22/3, 7/1,
9, 13, 15/2, 5, 19, 17/2, 18/2, 17/4, 289, 290, 367/1, 292/1, 293/3, 366/2, 71, 1013/1, 301/3, 301/2,
474/8, 300/2, 1012/8, 15/1, 17/1, 311/1, 312/3, 312/5, 310/1, 310/2, 309/1, 308/1, 1032, 308/2, 250,
245/1, 230, 213, 199/1, 379, 1009/3, 212, 207, 214, 198/1, 198/2, 253, 245/5, 229, 228/3, 380, 949/2,
209/2, 209/1, 210, 215, 216, 228/2, 238/1, 231/2, 368/1, 368/4, 368/3, 1009/5, 234/1, 378/1, 378/2,
980, 448, 295/1, 449/1, 450, 451, 452, 294, 442, 296, 300/3, 443/1, 446, 447, 449/2, 449/3, 444, 371,
126, 134/1, 1008/1, 139, 372/1, 30, 146, 145, 375, 142, 144, 128, 372/2, 14, 127/1, 133, 132, 141, 32,
374, 376/1
k.ú. Lešany u Prostějova [680427]:
parc. č. 1372, 1383, 1091, 526, 535, 528, 531, 533, 1127, 1502, 1094, 1108, 1, 7, 9, 8, 21, 1398,
1394/1, 1369, 538, 10, 22, 1349, 55, 58, 57, 44, 40, 38, 46, 251, 255, 258, 262, 264, 263, 245, 244, 89,
94, 87, 83, 85, 77, 76, 75, 80, 73, 72, 74, 64, 66, 60, 62, 65, 92, 90, 91, 97, 108, 105, 100, 101, 102,
95, 96, 106, 109, 243, 113/1, 242/1, 30/2, 35/1, 68, 1362, 78, 459, 457, 456, 455, 454, 460, 728, 462,
453, 452, 450, 451, 69, 472, 473, 466, 465, 1364, 1324, 1407, 691, 1405, 692, 693, 694, 697, 700,
699, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 719, 1400, 698, 426, 711, 710, 1451, 703, 1336,
1335, 1334, 1333, 1332, 702, 701, 1448, 1449, 448/1, 417, 420, 171, 177, 182, 181, 194, 199, 204,
219, 235, 234, 216, 238, 239, 240, 241, 236/1, 225, 221, 218, 217, 1368, 205, 207, 209, 196, 200, 192,
195, 186, 189, 183, 187, 167, 170/1, 165, 163, 162, 1491, 159, 161/1, 475/1, 475/2, 160/1, 160/2, 152,
158, 157, 151, 133, 881, 1366, 138, 136, 135, 132, 129, 134, 123, 121, 84, 82, 127, 103, 107, 120, 93,
99, 88, 86, 71, 63, 61, 59, 119, 117, 116, 28, 29, 27, 24, 25, 23, 33, 32, 51, 49, 47, 42, 41, 39, 36, 34,
31, 30/1, 53, 50, 869, 873, 1493, 887, 892, 893, 897, 281, 282, 283, 296, 284, 285, 287, 294, 292, 295,
246, 247, 249, 250, 252, 257, 261, 259, 271, 272, 269, 268, 270, 265, 267, 266, 299, 273, 274, 305,
303, 308, 309, 312, 293, 280, 279, 278, 275, 1351, 1353, 678, 254/1, 1352/2, 276, 277/1, 677/1, 227,
230, 229/2, 228, 232/3, 212, 211, 1355, 423, 422/3, 422/4, 448/4, 448/3, 231/2, 232/4, 595, 594/2,
853, 863, 1462, 867, 864/1, 879, 878, 876, 875, 874, 877/2, 877/3, 877/1, 888, 890, 940, 1474, 1476,
938, 953, 966, 1483, 1484, 1470, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 815, 816, 806, 800, 799, 798, 797,
796, 788, 1465, 789, 1468, 795, 794, 817, 818, 1471, 854, 855, 856, 861, 862, 865, 1460, 866, 808,
1358, 397, 393, 404, 403, 391, 388, 386, 382, 378, 376, 413, 1371, 1375, 527, 537, 1109, 635, 1098,
594/1, 1125, 1122, 1123, 621, 1124, 213, 1473, 842, 1477, 1478, 1479, 838, 837, 963, 962, 144, 143,
128, 126, 168, 150, 149, 145/1, 174, 176, 178, 172, 821, 836, 830, 638/3, 638/4, 659/2, 637, 543, 544,
542, 638/5, 1126, 898, 939, 1487, 977, 976, 937, 936, 449, 720, 70
k.ú. Bílovice [604534]:
parc. č. 1027, 1025, 1044, 1032, 1028, 1003, 1012, 1009, 1033, 1024, 1031, 1004, 1013, 1023, 1022,
1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1014, 1011, 1010, 1008, 1007, 1006, 1054, 1043, 1065, 1046,
300/1, 1039, 302/1, 302/2, 301/1, 300/4, 302/4, 303/3, 303/5, 303/1, 305/31, 308/18, 889, 151/1,
309/1, 1041, 1042, 1064/1, 887/2, 263, 259/1, 151/1, 311/2, 308/18, 261, 167/1, 265, 1036, 1034,
1037, 1097, 1160, 1161, 1146, 1159, 1152, 1149, 1117, 1104, 1118, 1141, 1100, 1119, 1148, 1111,
1144, 1143, 1145, 1147, 1093, 1094, 1163, 1162, 1035, 1047, 1121, 1120, 1167, 1099, 260/1, 69/1,
110, 109, 914, 23/1, 1091/1, 1164/1129, 131, 132, 135, 264, 149, 159/1, 308/3, 308/5, 308/11, 308/14,
308/6, 308/8, 159/2, 158, 157, 156/2, 308/15, 308/16, 308/17, 152, 153/1, 154/1, 155/1, 159/4
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k.ú. Kostelec na Hané [670154]:
parc. č. 2979/28, 599, 787/1, 787/2, 786, 785/1, 784, 781, 780, 777, 776, 773, 772, 769, 768, 765, 764,
761, 622/1, 622/2, 622/3, 625, 626, 629, 630, 632/1, 635, 636/1, 640, 641, 643/2, 644, 645, 646, 647/1,
648/1, 649/1, 650/1, 651/3, 654, 655/2, 656/1, 657/1, 658/1, 659/1, 660/1, 661/1, 662/6, 662/5, 663/3,
4426, 4359, 5178, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4350, 4348, 5179, 1981/8, 1931/1, 1981/10,
1981/3, 2904/1, 618/1, 618/3, 618/6, 618/4, 2913, 619/4, 620, 619/1, 619/6, 619/5, 610/3, 610/4, 609,
604/4, 603/2, 600/3, 2777, 2979/1, 2775
Dotčené orgány státní správy
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče
Městský úřad Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9
Obecní úřad Bílovice-Lutotín, Bílovice č.p. 39, 798 41 Kostelec na Hané, IDDS: 63bar5k
Obecní úřad Lešany, IDDS: 7gnbm2p
Obecní úřad Zdětín, IDDS: gx2bm6t
Ostatní:
Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení - vývěska
Pro Magistrát města Prostějova:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Po jeho sejmutí Vás žádáme o
jeho zpětné zaslání odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.
Vyvěšeno dne: …………………..

Sejmuto dne: …………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Magistrátu města Prostějova.
A/A
R/D
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