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ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20
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V Olomouci 24.11.2021

Uvádějte vţdy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Monika Skoupilová, dveře č. 4.25
Ing. Hana Zvoníčková, dveře č.4.27
Telefon: 588488324, 588 488 320
E-mail:
monika.skoupilova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 131
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na základě
usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství č.j. KUOK
74087/2021 ze dne 14.07.2021, a podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, s působností
speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního
zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona, vedeného rovněţ v působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu
na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů,
ţadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 -Nusle, 140 00
Praha 4, v zastoupení: Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 46347488, Kounicova 271/13, Brno -střed,
Veveří, 602 00 Brno 2
I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby
vodních děl v rámci stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“ na pozemcích parc. č. 1064/1,
1064/9, 1064/11, 1286, 1307/1, 1307/2, 1336/1, 1336/2, 1349/1, 1349/2, 1364, 1381, 1382, 1383, 1397/1,
1397/2, 1407/1, 1407/2, 1408, 1409, 1413, 1449/1, 1449/2, 1477/1, 1477/2, 1535/1, 1535/2, 1539, 1541,
1553, 1587/1, 1587/2, 1594/1, 1594/2, 1602/1, 1602/2, 1606/1, 1606/2, 1610/2, 1611/1, 1611/2, 1620/1,
1620/2, 1627/1, 1627/2, 1630/1, 1630/2, 1633/1, 1637/1, 1644/1, 1644/2, 1647/1, 1647/2, 1648/1, 1648/3,
1648/5, 1660, 1665/1, 2127/1, 2174/3, 2176/4, 2176/6, 2176/7, 2176/8, 2176/18, 2176/19, 2176/27, 2176/29,
2176/33, 2176/49, 2176/51, 2176/53 v katastrálním území Bochoř, parc. č. 125/6, 125/12, 129/1, 129/2,
129/7, 129/8, 129/9, 129/10, 129/11, 129/12, 408/1, 408/4, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/9, 416/10,
416/11, 416/19, 416/20, 416/21 v katastrálním území Věţky u Přerova, parc. č. 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 868/3,

1016/3, 1021/1, 1103/1, 1108, 1145/15, 1145/16, 1145/41, 1145/43, 1145/44, 1145/45, 1145/46, 1145/47,
1145/51, 1145/56, 1145/57, 1145/58, 1145/61, 1184, 1185, 1193, 1194, 1195, 1197, 1290, 1291, 1292, 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1301, 1304, 1306, 1307, 1308, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320,
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1347, 1354, 1355, 1356 v
katastrálním území Dluhonice, parc. č. 1174/8, 1174/12, 1174/13, 1174/14, 1174/99, 1174/120, 1185/2,
1185/3, 1185/21, 1185/22, 1185/51, 1185/52, 1236/4, 1236/8, 1236/29, 1272/1, 1272/4, 1280/1, 1280/2,
1280/17, 1290, 1455, 1507/1, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1512, 1558/36, 1558/37, 1558/38, 1558/43,
1558/45, 1558/46, 1558/53, 1558/54, 1559/1, 1559/19, 1561/1, 1561/2, 1561/4, 1561/5, 1562 v katastrálním
území Horní Moštěnice, parc. č. 6055/1, 6066/4, 6167/1, 6200/32, 6200/53, 6210/1, 6210/2, 6212, 6226/2,
6226/32, 6226/33, 6226/34, 6321/1, 6321/2, 6414/1, 6415/2, 6416/3, 6854/1, 6865/1, 7104/5, 7104/7,
7104/8, 7106/70, 7106/71, 7106/72, 7106/74, 7106/75, 7106/76, 7106/84, 7106/85, 7106/91, 7106/98,
7106/99, 7106/100, 7106/101, 7112, 7113/1, 7113/2, 7113/3, 7114/1, 7114/4, 7116/4, 7160/1, 7166/2,
7166/3, 7166/4, 7166/5, 7166/14, 7166/15, 7166/74, 7166/75, 7166/76, 7166/80, 7166/118, 7166/119,
7166/120, 7166/121, 7166/122, 7166/123, 7166/124, 7166/125, 7166/126, 7166/127, 7166/128, 7166/129,
7166/150, 7166/152, 7167/14, 7167/42, 7167/46 v katastrálním území Přerov, parc. č. 263, 282/18, 282/19,
282/20, 287/13, 542/6, 548, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9, 633/10, 633/11,
633/12, 633/13, 633/17, 633/42, 633/43, 633/44, 633/45, 633/46, 633/47, 633/48, 633/49, 633/50, 633/51,
633/52, 633/62, 633/71, 633/72, 633/73, 633/74, 633/75, 633/76, 633/81 v katastrálním území Předmostí,
parc. č. 278/51, 278/54, 293/1, 293/2, 322/1, 322/4, 322/5, 322/7, 322/8, 322/10, 322/11, 322/12, 322/16,
322/17, 322/18, 322/22, 322/23, 322/39, 330/3, 330/29, 330/30, 330/40, 330/41, 367/16, 386/13, 386/14,
386/16, 386/17, 419/6, 474/2, 478/1, 481/2, 481/3, 491/2, 500, 501, 523/1, 523/2, 523/4, 524/1, 548/21,
548/22, 548/29, 548/33, 548/34, 548/35, 548/42, 548/43, 548/44, 548/45, 548/46, 548/63, 548/65, 548/66,
548/84, 548/85,548/89, 549/11, 549/12, 549/13, 549/14, 549/26, 549/27, 549/28, 549/38, 549/40, 549/43,
549/92, PK 296//1, PK 296//2 v katastrálním území Lověšice u Přerova, obec Horní Moštěnice, Věţky,
Bochoř, Přerov, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0721-0-00, 4-11-02-0700-0-00, 4-1202-0990-0-00, 4-12-02-0962-0-00, 4-12-02-0940-0-00, 4-12-02-0922-0-00, hydrogeologický rajon 1622,
1632, 6612, 2220, 2221, orientační určení polohy (Souřadnice X, Y – začátek, konec: 1 145 321,89,
534 393,95, 1 136 961,39, 535 842,91).
Stavba se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti Horní Moštěnice,
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, v záplavovém území a
v aktivní zóně záplavového území významných vodních toků (VVT) Bečvy (stanoveno OOP KUOK č.j.
KUOK 93802/2011 ze dne 05.09.2021 ve znění pozdějších aktualizací) a Moštěnky (stanoveno OOP KUOK
č.j. 41225/2014 ze dne 30.04.2014), v blízkosti ochranných protipovodňových hrází („Úprava Spojené
Bečvy, ústí – Osek n/B“), odkaliště, milánské stěny (s monitorovacím systémem), případně v jejich
ochranných pásmech, na pozemcích, na nichţ se nacházejí koryta vodních toků a na pozemcích s takovými
pozemky sousedících.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce

Olomoucký
Horní Moštěnice, Věţky, Bochoř,
Přerov
Horní Moštěnice, Věţky u Přerova,
Lověšice u Přerova, Dluhonice, Bochoř,
Přerov, Předmostí
4-11-02-0721-0-00, 4-11-02-0700-0-00,
4-12-02-0990-0-00, 4-12-02-0962-0-00,
4-12-02-0940-0-00, 4-12-02-0922-0-00
1622, 1632, 6612, 2220, 2221
MOV_1100
Moštěnka od toku Dolnonětčický potok
včetně po ústí do toku Morava

Název katastrálního území
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Kód vodního útvaru
Název vodního útvaru
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Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
SO

ZAČÁTEK

NÁZEV

KONEC

X

Y

X

Y

-536576,79

-1137907,29

-536489,49

-1137870,48

-536942,61

-1138489,85

-535226.87
-535121.15

-1144007.46

-535092,14

-1143852.73

-1143896.29

-534696.07

-1144259.25

315

Hlavní sběrač „B“

321

Přeloţka Dobrčického potoka

322

-535644.86

-1142474,64

-535167.03

-1142303.06

-536718.60

-1138256.07

-536396.47

-1138207.42

324

Přeloţka Svodnice (Lověšice)
Přeloţka a pročištění melioračního kanálu
v Dluhonicích
Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209

-536802.41

-1138545,91

-536635.64

-1138669.62

352

Přeloţka vodovodu PVC 225 v km 78,63

-535270.46

-1142497.66

-535628.23

-1142447.57

353

Přeloţka vodovodu OC 700 v km 79,10

-535423.11

-1142012.55

-535262

-1142031.24

354

Přeloţka vodovodu OC 500 v km 79,11

-535421.20

-1142006.65

-535261.50

-1142025.36

Přeloţka vodovodu PVC 160 v km 79,64_I

-535555.47

-1141648.19

-535313.52

-1141446.86

Přeloţka vodovodu PVC 160 v km 79,64_II

-535199.30

-1141351.81

-535142.13

-1141365.04

Přeloţka vodovodu PVC 225 v km 82,12_I

-536734.89

-1139443.96

-536509.93

-1139435.21

Přeloţka vodovodu PVC 225 v km 82,12_II

-536426.34

-1139419.02

-536349.76

-1139404.18

357

Přeloţka vodovodu PVC 110 v km 83,59

-536612.22

-1138114.28

-536597.19

-1137960.40

358

Přeloţka vodovodu AC 150 v km 83,88

-536547.36

-1137769.89

-536445.80

-1137694.84

361

Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř - Lověšice
Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř Lověšice_I
Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř Lověšice_II
Přeloţka vodovodu AC 150 u MÚK Přerov - sever
Vodovodní připojení zahrádkářské kolonie u MÚK
Přerov
Výtlačný řad od ČS

-536218.87

-1141208.38

-536216.49

-1141210.21

-536222.17

-1141189.55

-536220.55

-1141190.71

-536212.92

-1141196.19

-536209.67

-1141198.53

-536076.07

-1137008.12

-535720.80

-1136926.32

-536078.68

-1137010.30

-536072.19

-1137018.10

-535852.36

-1140100.83

-536265.32

-1139756.06

-535301.17

-1142827.22

-535363.79

-1142865.26

-535240.25

-1143439.18

-535430.29

-1143305.03

-535283.51

-1143509.53

-535284.85

-1141699.94

-535173.64

-1142299.19

-535305.70

-1142497.22

-535389.97

-1141702.29

-535386.71

-1142489.86

-535380.77

-1142309.88

-535380.63

-1142300.46

-535595.88

-1142461.80

-535423.31

-1140707.49

-535452.10

-1140780.85

-535312.05

-1141630.67

-534894.34

-1141340.22

-535442.93

-1141639.08

323

355
356

362
363
363.
1
364

371

Úpravy meliorací km 77,6 - 78,3

Úpravy meliorací km 78,6 - 79,4_I
372

Úpravy meliorací km 78,6 - 79,4_II
Úpravy meliorací km 78,6 - 79,4_III

373

Úpravy meliorací km 79,5 - 80,4

374

Úpravy meliorací km 83,66 - 83,82

-536547.54

-1137780.95

-536588.45

-1137940.88

390

Retenční příkop km 83,60 - 84,95

-536575.07

-1137906.35

-536603.19

-1136657.07

Popis:
Stavba D1 0136 zahrnuje výstavbu čtyř pruhové směrově dělené dálnice v úseku od km 75,300, kde
navazuje na stavbu 0135 dálnice D1, do km 85,400, kde se napojuje na stavbu D1 0137. Vedení trasy dálnice
D1 v zájmovém území vychází z navrţeného řešení v rámci předchozích stupňů projektové dokumentace.
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Trasa dálnice stavby 0136 navazuje na trasu předcházejícího úseku dálnice (stavba D1 0135) v km 75,660,
kde je začátek úpravy D1 0136. Začátek úseku dálnice stavby 0136 je situován v prostoru mezi Říkovicemi a
Horními Moštěnicemi těsně před kříţením se stávající silnicí I/55 a konec stavby je v Přerově Předmostí,
v místě kříţení se stávající silnicí I/55. Předmětem řízení u vodoprávního úřadu jsou následující stavební
objekty.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 315
Hlavní sběrač B
SO 321
Přeloţka Dobrčického potoka
SO 322
Přeloţka Svodnice (Lověšice)
SO 323
Přeloţka a pročištění melioračního kanálu v Dluhonicích
SO 324
Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209
SO 352
Přeloţka vodovodu PVC 225 v km 78,63
SO 353
Přeloţka vodovodu OC 700 v km 79,10
SO 354
Přeloţka vodovodu OC 500 v km 79,11
SO 355
Přeloţka vodovodu PVC 160 v km 79,64
SO 356
Přeloţka vodovodu PVC 225 v km 82,12
SO 357
Přeloţka vodovodu PVC 110 v km 83,59
SO 358
Přeloţka vodovodu AC 150 v km 83,88
SO 361
Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř - Lověšice
SO 362
Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř - Lověšice
SO 363
Přeloţka vodovodu AC 150 u MÚK Přerov - sever
SO 363.1
Vodovodní připojení zahrádkářské kolonie u MÚK Přerov - sever
SO 364
Výtlačný řad od ČS
SO 371
Úpravy meliorací km 77,60 – 78,30
SO 372
Úpravy meliorací km 78,60 – 79,40
SO 373
Úpravy meliorací km 79,50 – 80,40
SO 374
Úpravy meliorací km 83,66 – 83,82
SO 390
Retenční příkop km 83,60 – 84,95.
SO 315
Hlavní sběrač B
Kanalizace je navrţena pro odvod dešťových vod z retenční nádrţe SO 343 a retenčního příkopu SO 390.
Jsou navrţeny dvě stoky B, která odvádí vody z RN a B-1, která odvádí dešťové vody z retenčního příkopu.
Stoka B od svého vyústění do Bečvy vede mezi areálem průmyslového podniku a ţelezniční tratí. Dále
projde pod navrţenou mostní estakádou a protlakem pod ţelezniční tratí a podél silnice SO 146 směrem k
retenční nádrţi SO 343. Stoka B-1 začíná napojením na stoku B v šachtě Š19. Dále kanalizace prochází pod
mostní estakádou a podél násypu dálnice ke vtokovému objektu VO1 do kterého je napojen retenční příkop
SO 390.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice, Přerov
parc. č. 868/3, 1016/3, 1103/1, 1108, 1145/15,
1145/16,
1145/41,
1145/45,
1145/46,
1145/47, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320,
1323, 1324, 1327, 1330, 1332,1333, 1347,
1354, 1355, 1356 v k.ú. Dluhonice, parc.č.
7104/5, 7104/7, 7104/8, 7106/70, 7106/71,
7106/72,
7106/76,
7106/85,
7106/91,
7106/100, 7106/101, 7113/1, 7114/4, 7116/4
v k.ú. Přerov.

SO 321
Přeložka Dobrčického potoka
Návrh přeloţky je v souladu s předchozími stupni projektové dokumentace a poţadavky správce vodního
toku. Trasa přeloţky Dobrčického potoka je od místní komunikace SO 143 oddálena o levobřeţní
ohrázování, které přechází do prostoru za původním koncovým profilem, tedy navázáním na konstrukci
stávajícího propustku. Toto levobřeţní ohrázování vyvolá navýšení místní komunikace a přestavbu
propustku, které je však řešeno v objektu SO 143. Levobřeţní ohrázování je doplněno i ohrázováním na
pravém břehu Dobrčického potoka, tentokrát však pouze délce samotné přeloţky. V nejniţším místě za
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ohrázováním na PB je navrţena hrázová propust DN 300 pro zpětné odvedení zahrázových vod. Navázání
přeloţky a jejího ohrázování do koryta Moštěnky je řešeno navázáním pravobřeţního ohrázování na stávající
hráz Moštěnky v místě napojení. Levobřeţní hráz je napojena do úpravy koryta Moštěnky. Úprava Moštěnky
je vyvolána prostorovou kolizí mostních pilířů, původního ohrázování Moštěnky a místních komunikací SO
143 a SO 144. Tato situace je řešena nahrazením části hrází betonovými protipovodňovými zdmi délky 64 m
a 56 m v niveletě určené správcem toku jako původní návrhový stav. Betonové zdi jsou do stávajících
zemních hrází zavázány pomocí navýšených nově vybudovaných hrází. Koryto Moštěnky je v nezbytně
nutném úseku opevněno kamennou dlaţbou, koryto Dobrčického potoka pak kamennou rovnaninou.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Horní Moštěnice
parc. č. 1174/8, 1174/12, 1174/13, 1174/14,
1174/99, 1174/120, 1185/2, 1185/3, 1185/21,
1185/22, 1185/51, 1185/52, 1236/4, 1236/8,
1236/29, 1455, 1507/1, 1507/2, 1508/1,
1508/2, 1508/3, 1558/36, 1558/37, 1558/38,
1558/43,
1558/45,
1558/46,
1558/53,
1558/54, 1559/1, 1562.

SO 322
Přeložka Svodnice (Lověšice)
Těleso dálnice D1 kříţí v km 78,842 vodoteč Svodnice (Lověšice). Aby nebylo nutné budovat další
přemostění je navrţeno přeloţit Svodnici do souběhu se stávající polní cestou, pod dálniční most SO 205 Most přes Svodnici v km 78,626. V souběhu s potokem vpravo bude vedena nová polní cesta SO 145.
Účelem objektu je přeloţení, opevnění a stabilizace překládaného vodního toku pod dálničním mostem SO
205 a mimo něj po celé délce přeloţky. Rozsah přeloţky je minimálně nutný pro umístění do profilu nového
mostu a pro návaznost na stávající koryto. Koryto nového potoka pod mostem bude opevněno kamennou
dlaţbou do betonu a to 5,00 m od obrysu mostu a stabilizováno betonovým prahem. Zbývající část přeloţky
bude opevněna rovnaninou z lomového kamene váhy 100 kg s vyklínováním a proštěrkováním v tl. 0,50 m s
opevněním svahu do výšky 0,40 m. Do toku jsou zaústěny ve směru toku za mostem SO 205 vody z dálniční
kanalizace SO 304 a SO 305 a meliorace SO 372.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území

Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova, Věţky
u Přerova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 1290, 1561/1, 1561/2, 1561/4, 1561/5
v k.ú. Horní Moštěnice, parc.č. 523/2, 548/46,
548/63, 548/65, 548/66 v k.ú. Lověšice u
Přerova, parc.č. 408/1, 416/3, 416/4, 416/5,
416/19, 416/20, 416/21 v k.ú. Věţky u
Přerova.
SO 323
Přeložka a pročištění melioračního kanálu v Dluhonicích
Dálnice kříţí v km 83,355 meliorační kanál HOZ (IDVT 101197225). Pod místní silnicí je provedeno
zatrubnění z trub DN 1000. Stávající část koryta v délce 178,50 m před propustkem a 144,90 m za
propustkem. Celková délka úpravy je 323,40 m. Od začátku úpravy je koryto vedeno západním směrem pod
ţelezniční tratí Přerov – Břeclav. Hloubka upravovaného koryta je stejná s hloubkou původního koryta.
Součástí objektu SO 323 je pročištění stávajícího koryta meliorační svodnice, zajištění a sjednocení
dostatečného spádu, upravené koryto bude ve dně široké 1,0 m se svahy 1 : 1,5 - 3, ohumusovaný a osetý
zatravňovacím semenem, podélné zpevnění svahů kamennou rovnaninou s vyvedením svahů na výšku 0,40
m před a za zatrubněním v celkové délce 18,60 m a zpevnění úseku nad protlakem SO 315, které je
provedeno jako dlaţba z lomového kamene tl. 0,20 m do betonu C 25/30 XF4 tl. 0,15 m do štěrkopískového
loţe tl. 0,10 m v šířce 4,0 m oboustranně zpevněné betonovými prahy šířky 0,30 m.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice, Přerov
parc. č. 1103/1 v k.ú. Dluhonice, parc.č.
6414/1, 6415/2, 6416/3, 6865/1, 7106/70,
7106/100, 7106/101, 7113/1, 7113/2, 7113/3,
7114/1, 7114/4 v k.ú. Přerov.
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SO 324
Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209
Objekt řeší opevnění levého břehu kamennou rovnaninou se záhozovou patkou, opevnění kopíruje stávající
tvar terénu a svahu koryta. V pravém břehu dochází k rozšíření stávajících berem a jejich výškové úpravě,
vlivem těchto úprav zároveň dochází k odsazení pravobřeţní hráze dále od toku. Cílem těchto úprav je
usnadnit přístup technice správce toku do prostoru pod mostní konstrukcí. V prostoru pod mostní konstrukcí
je pravý břeh opevněn záhozovou patkou a navazující kamennou dlaţbou v betonovém loţi. Navazující
úseky úpravy pak pouze záhozovou patkou.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice, Přerov
parc. č. 868/3, 1108 v k.ú. Dluhonice, parc.č.
6167/1, 6321/1, 6321/2, 6854/1, 7106/74,
7106/75,
7106/76,
7106/84,
7106/98,
7106/99, 7112 v k.ú. Přerov.

SO 352
Přeložka vodovodu PVC 225 v km 78,63
Stávající vodovod PVC ø225 vede podél polní cesty mezi Bochoří a Horními Moštěnicemi. Protoţe zde bude
provedena přeloţka Svodnice (Lověšice), je třeba vodovod přeloţit. Přeloţka je navrţena z trub z tvárné
litiny DN200 se zámkovými spoji podél přeloţeného potoka a polní cesty. Přeloţka vodovodu v celé délce
kopíruje trasu nové komunikace, na potrubí je navrţeno sedm směrových lomů L1 aţ L7. Celková délka
přeloţky je 373,80m. V místě napojení na stávající potrubí ZÚ a KÚ jsou umístěny orientační sloupky s
modrými a bílými pruhy šířky 120 mm, které budou proti poškození chráněny betonovou prefabrikovanou
skruţí. Ostatní lomy budou umístěny na viditelných místech na plotě nebo na mostní konstrukci ve výšce 1,8
aţ 2,5 m nad terén. V místě kříţení vodovodu s potokem SO 322 Přeloţkou Svodnice bude vodovod vloţen
do chráničky PP DN400, SN12, délky 13,0m. Potrubí bude v chráničce osazeno pomocí kluzných objímek,
typ M, N, výšky 75mm. Na jednu objímku 1ks - typ M a 2ks - typ N. Celkový počet objímek v chráničkách
bude 10 ks. Konce chráničky budou osazeny koncovými manţetami DN400/200 s nerezovými pásky.
Podélný profil u všech překládaných úseků je dán výškovým napojením na stávající vodovod PVC ø225 a
nutností zkříţení ostatních inţenýrských sítí. Přeloţky jsou vedeny tak, aby bylo dodrţeno krytí pod rostlým
terénem min. 1,5 m. Na trase přeloţky je 7 směrových lomů a 5 výškových lomů. Jsou navrţena kolena
MMK DN200 – 11°, 22°, 30°a 45°. Na potrubí v místech lomu trasy u napojení na stávající potrubí, dále na
odbočce a pod šoupátkem budou osazeny opěrné bloky. Opěrné bloky jsou navrţeny betonu C16/20. V
nejniţších místech jsou navrţeny podzemní hydranty H1 a H2, které mají funkci kalníku. V nejvyšších
místech jsou navrţeny automatické zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy. Hydranty i vzdušníkové
soupravy budou osazeny do betonové skruţe DN1000, délky 1,0 m, osazené 0,50 m nad terénem. Prostor
pod skruţí bude vyplněn štěrkem frakce 16 – 30 mm. Skruţ bude vyplněna vytěţenou zeminou.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Horní Moštěnice, Věţky u Přerova
parc. č. 1280/1, 1280/17, 1290, 1561/1,
1561/2, 1561/4 v k.ú. Horní Moštěnice,
parc.č. 125/6, 125/12, 129/1, 129/2, 129/7,
129/8, 129/12, 408/4, 416/3, 416/4, 416/5,
416/9, 416/10, 416/11 v k.ú. Věţky u Přerova.

SO 353
Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10
V zájmovém území stavby je situovaný výtlačný vodovodní řad DN 700 (ocelové potrubí). Jedná se o jediný
propoj mezi úpravnou vody Troubky a centrálním vodojemem Přerovské vodárenské soustavy – VDJ
Švédské šance. V souběhu s vodovodem DN 700 je situovaný zásobovací řad DN 500 (ocelové potrubí),
kterým je přiváděna voda z vodojemu Švédské šance do průmyslové zóny Přerova. Navrţená dálnice D1
kříţí stávající trasu vodovodu DN 700. Niveleta dálnice bude v místě kříţení ve vysokém násypu.
Je navrţena přeloţka vodovodu z trub z tvárné litiny DN 700. Trasa přeloţky je vedena mimo těleso násypu.
Trasa je navrţena v místě projektovaného mostu SO 206, který řeší mimoúrovňové kříţení dálnice D1 a
silnice II/436 Bochoř – Horní Moštěnice. Napojení na stávající potrubí OC 700 u lomu L1 v místě ZÚ. Trasa
je od místa napojení vedena přes pole šikmo k projektovanému mimoúrovňovému kříţení D1 a II/436. V
lomu L2 se trasa lomí a pokračuje rovnoběţně s osou projektované komunikace II/436. V místě mostu (SO
206) je trasa vedena v krajním poli ve vzdálenosti 1,30 m od betonového základu pilíře a 1,00 m od přeloţky
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vodovodu DN 500 (SO 354). Jedná se o souběh potrubí vodovodu DN 700 a DN 500. Obě přeloţky budou
pod mostem uloţeny do betonového ţlabu, který je součástí mostu SO 353 a bude slouţit jako ochrana
základů mostu a současně jako paţení při případné údrţbě nebo havárii na vodovodu v prostoru mostu. Za
mostem se trasa lomí, v lomu L3 pokračuje v rostlém terénu. U lomu L4 v místě KÚ se přeloţka napojuje na
stávající potrubí. Celková délka přeloţky je 185,70 m. V prostoru pod mostem SO 206 bude přeloţka
vodovodu DN 700 a DN500 uloţena mezi betonové prefabrikované dílce tvaru L u základů mostu a tvaru T
v ostatních částech. Prefabrikáty budou uloţeny na podkladní beton C12/15-X0 tloušťky 200 mm.
Prefabrikované ŢB dílce výšky 2,50 m a délky 1,50 m budou z betonu. Prefabrikované ŢB dílce budou
provedeny na celkové délce 31,5 m.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Lověšice u Přerova
parc. č. 322/4, 322/10, 548/35, 548/42,
548/43, 548/44, 548/45, 548/84, 548/85.

SO 354
Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11
V zájmovém území stavby je situovaný výtlačný vodovodní řad DN 700 (ocelové potrubí). Jedná se o jediný
propoj mezi úpravnou vody Troubky a centrálním vodojemem Přerovské vodárenské soustavy – VDJ
Švédské šance. V souběhu s vodovodem DN 700 je situovaný zásobovací řad DN 500 (ocelové potrubí),
kterým je přiváděna voda z vodojemu Švédské šance do průmyslové zóny Přerova. Navrţená dálnice D1
kříţí stávající trasu vodovodu DN 500. Niveleta dálnice bude v místě kříţení ve vysokém násypu.
Je navrţena přeloţka trasy vodovodu DN 500 mimo těleso násypu. Trasa je navrţena v místě projektovaného
mostu SO 206, který řeší mimoúrovňové kříţení dálnice D1 a silnice II/436 Bochoř – Horní Moštěnice.
Napojení na stávající potrubí OC 500 u lomu L1 v místě ZÚ. Trasa je od místa napojení vedena přes pole
šikmo k projektovanému mimoúrovňovému kříţení D1 a II/436. V lomu L2 se trasa lomí a pokračuje
rovnoběţně s osou projektované komunikace II/436. V místě mostu (SO 206) je trasa vedena 1,00 m od
přeloţky vodovodu DN 700 (SO 353), která je 1,30 m od betonového základu pilíře. Jedná se o souběh
potrubí vodovodu DN 700 a DN 500. Obě přeloţky budou pod mostem uloţeny do betonového ţlabu, který
je součástí přeloţky vodovodu SO 353 a bude slouţit jako ochrana základů mostu a současně jako paţení při
případné údrţbě nebo havárii na vodovodu v prostoru mostu. Za mostem se trasa lomí, v lomu L3 pokračuje
v rostlém terénu. U lomu L4 v místě KÚ se přeloţka napojuje na stávající potrubí. Celková délka přeloţky je
187,15 m.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Lověšice u Přerova
parc. č. 322/4, 322/10, 548/35, 548/42,
548/43, 548/44, 548/45, 548/84, 548/85.

SO 355
Přeložka vodovodu PVC 160 v km 79,64
Stávající vodovod PVC ø160 vede v polích mezi Bochoří a Lověšicemi. Přeloţka vodovodu je vyvolána
stavbou dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov. Stávající vodovod kříţí dálnici šikmo ve vysokém
násypu. Vodovod je třeba směrově upravit, trasa je navrţena podél nové silnice Bochoř - Lověšice a pod
mostem SO 207 a SO 225. Přeloţky jsou navrţeny z trub z tvárné litiny DN150 se zámkovými spoji podél
přeloţeného potoka a polní cesty.
Řad „A“ Přeloţka vodovodu začíná v místě ZÚA napojením na stáv. vodovod po pravé straně SO 121
Přeloţka sil. Bochoř – Lověšice. Přeloţka je vedena podél SO 121 a pod mostem SO 207 v km 79,485. V
místě L2 je kolmý lom, vodovod podejde silnici kolmo, v L3 se opět lomí a probíhá po levé straně přeloţené
komunikace. Podejde mostní objekty SO 207 a SO 225, dále vede podél dálnice a u L7 se opět napojí na
stáv. vodovod v místě KÚA. Celková délka přeloţky je 454,20 m. Přeloţka vodovodu je vedena tak, aby
bylo dodrţeno krytí pod rostlým terénem min. 1,5 m. Potrubí podchází pod silničními příkopy tak, aby bylo
dodrţeno min. krytí ode dna příkopu 0,6 m. Na trase přeloţky je 7 směrových lomů a 1 výškový lom. V
místě kříţení vodovodu se silnicí SO 121 Bochoř-Lověšice bude vloţen do chráničky PP, DN 300, SN10,
délky 20,0 m. Potrubí bude v chráničce osazeno pomocí kluzných objímek, typ M, N, výšky 75 mm. Na
jednu objímku 1ks - typ M a 1ks - typ N. Celkový počet objímek v chráničkách bude 10ks. Konce chráničky
budou osazeny koncovými manţetami DN300/150 s nerezovými pásky. Na potrubí v místech lomu trasy u
napojení na stávající potrubí, dále na odbočce a pod šoupátkem budou osazeny opěrné bloky. V nejniţším
místě je navrţen podzemní hydrant, který má funkci kalníku. V nejvyšším místě je navrţena automatická
zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava. Hydrant i vzdušníková souprava budou osazeny do betonové
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skruţe DN1000, délky 1,0 m, osazené 0,50 m nad terénem. Prostor pod skruţí bude vyplněn štěrkem frakce
16 – 30 mm. Skruţ bude vyplněna vytěţenou zeminou.
Řad „B“ Přeloţka vodovodu začíná v místě ZÚB napojením na stáv. vodovod v místě kříţení s přeloţkou
SO 121 sil. Bochoř – Lověšice. Zde bude přeloţka v souběhu s přeloţkou plynovodu v místě L8 je lom,
vodovod podejde silnici kolmo, v L9 se opět napojí na stáv. vodovod v místě KÚB. Celková délka přeloţky
je 59,90 m. V místě napojení na stávající potrubí a v lomovém bodě budou umístěny orientační sloupky s
modrobílými pruhy, proti poškození budou chráněny betonovou prefabrikovanou skruţí nebo orientační
tabulky umístěné podle správce. Přeloţka vodovodu je vedena tak, aby bylo dodrţeno krytí pod rostlým
terénem min. 1,5m. Potrubí podchází pod silničními příkopy tak, aby bylo dodrţeno min. krytí ode dna
příkopu 0,6m. Na trase přeloţky jsou 2 směrové lomy. V místě kříţení vodovodu se silnicí SO 121 BochořLověšice bude vloţen do chráničky PP, DN300, SN10, délky 19,0 m. Potrubí bude v chráničce osazeno
pomocí kluzných objímek, typ M, N, výšky 75 mm. Na jednu objímku 1ks - typ M a 1ks - typ N. Celkový
počet objímek v chráničkách bude 10 ks. Konce chráničky budou osazeny koncovými manţetami
DN300/150 s nerezovými pásky. Na potrubí v místech lomu trasy u napojení na stávající potrubí, dále na
odbočce a pod šoupátkem budou osazeny opěrné bloky. Opěrné bloky jsou navrţeny betonu C12/15.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Bochoř, Lověšice u Přerova
parc. č. 1587/2, 1602/2, 1610/2, 1611/2,
1620/2, 1627/1, 1627/2, 1630/2, 1633/1,
1637/1, 1644/1, 1644/2, 1647/2, 1648/5,
1660, 1665/1, 2176/18, 2176/19, 2176/27,
2176/29, 2176/33 v k.ú. Bochoř a parc.č.
367/16, 491/2, 549/11, 549/12, 549/13,
549/28, 549/38, 549/43, v k.ú. Lověšice u
Přerova.

SO 356
Přeložka vodovodu PVC 225 v km 82,12
V průmyslové zóně v Přerově v blízkosti Přerovských strojíren (PSP Speciální strojírna, a.s.) se nachází
zásobní řad PVC Ø225. Přeloţka vodovodu je vyvolána stavbou dálnice D1, stavba 0,136 Říkovice - Přerov.
Stávající vodovod bude dotčen přeloţkou silnice II/434 a stavbou ramp MÚK Přerov – západ. Přeloţka
vodovodu je rozdělena na dva úseky, řad „A“ a „B“ podél SO 115 Přeloţka silnice II/434 (Tovačov –
Přerov) a SO 171 Provizorní objíţďka na silnici II/434.
Řad „A“ Přeloţka je navrţena z trub z tvárné litiny DN200 se zámkovými spoji. Začíná v místě ZÚA po
levé straně SO 171, v L2 je směrový lom, obě silnice podejde kolmo. V L3 se lomí, SO 103 MÚK Přerov
podejde kolmo v úseku L4 – L5 v km 0,709 50 silniční větev „V2“ Lipník – Přerov. Mezi lomy L5 a L6
podchází mostní estakády SO 208. Na st. vodovod se opět napojí u L7 v místě KÚA. Celková délka přeloţky
je 271,50 m. V místě kříţení vodovodu se silnicemi bude vodovod vloţen do chrániček PP DN400, SN10, o
délkách 12,0 m, 27,0 m a 30,0 m. Potrubí bude v chráničkách osazeno pomocí kluzných objímek, typ M, N,
výšky 75 mm. Na jednu objímku 1ks - typ M a 2ks - typ N. Celkový počet objímek v chráničkách bude 10
ks, 14 ks a 15 ks. Konce chrániček budou osazeny koncovými manţetami DN400/200 s nerezovými pásky.
Na trase přeloţky jsou 7 směrových lomů a 4 výškové lomy. Jsou navrţena kolena MMK DN200 – 11°, 22°,
30° a 45°. Na potrubí v místech lomu trasy u napojení na stávající potrubí, dále na odbočce a pod šoupátkem
budou osazeny opěrné bloky. Opěrné bloky jsou navrţeny betonu C12/15. V nejniţším místě je navrţen
podzemní hydrant, který má funkci kalníku.
Řad „B“ začíná v místě ZÚB napojením na stáv. vodovod a v L8 se odklání od původní trasy. V L9 se opět
lomí a SO 103 MÚK Přerov podejde kolmo v km 0,531 35 větve „V3“ Hulín – Přerov. Za silnicí se v L10 se
lomí a směrově vrací ke stáv. vodovodu. Na stáv. potrubí se opět napojí u L11 v místě KÚB. Celková délka
přeloţky je 83,60 m. V místě kříţení vodovodu se silnicemi bude vodovod vloţen do chrániček PP DN 400,
SN10, o délce 31,0 m. Potrubí bude v chráničce osazeno pomocí kluzných objímek, typ M, N, výšky 75 mm.
Na jednu objímku 1ks - typ M a 2ks - typ N. Celkový počet objímek v chráničkách bude 16 ks. Konce
chrániček budou osazeny koncovými manţetami DN 400/200 s nerezovými pásky. Na trase přeloţky jsou 4
směrové lomy a 4 výškové lomy. Jsou navrţena kolena MMK DN 200 – 11°, 22° a 30°. Na potrubí v
místech lomu trasy u napojení na stávající potrubí, dále na odbočce a pod šoupátkem budou osazeny opěrné
bloky. Opěrné bloky jsou navrţeny betonu C12/15. V nejniţším místě u obou přeloţek jsou navrţeny
podzemní hydranty, které mají funkci kalníku. V nejvyšším místě u obou přeloţek jsou navrţeny
automatické zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy. Hydranty i vzdušníkové soupravy budou osazeny do
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betonových skruţí DN1000, délky 1,0 m, které budou osazené 0,50 m nad terénem. Prostor pod skruţí bude
vyplněn štěrkem frakce 16 – 30 mm. Skruţ bude vyplněna vytěţenou zeminou.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Přerov
parc. č. 6200/32, 6200/53, 6210/1, 6210/2,
6212, 6226/2, 6226/32, 6226/33, 6226/34,
7160/1, 7166/74, 7166/75, 7166/76, 7166/80,
7166/150, 7166/152, 7167/14, 7167/42,
7167/46.

SO 357
Přeložka vodovodu PVC 110 v km 83,59
V Dluhonicích za garáţemi vede vodovod AC, DN 100 mm. Přeloţka vodovodu je vyvolána stavbou dálnice
D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov. Stávající vodovod bude dotčen pilířem mostní estakády a zemním
tělesem dálnice. Přeloţka vodovodu je napojena ve staničení km 0,000 na stávající vodovod AC DN100 v
místě L1. Trasa přeloţky bude z trub z TLT, DN100, PN16 se zámkovými spoji. Trasa vede souběţně s
mostní estakádou do L2, zde je směrový lom, trasa vede šikmo pod estakádou tak, aby nedošlo ke kolizi s
mostními pilíři. V L3, L4, L5 je směrový lom, trasa obchází zemní těleso. Na stávající vodovod se opět
napojí v místě KÚ. V těsné blízkosti L5 se nachází stávající hydrant, který bude přepojen na novou přeloţku.
V místě napojení na stávající potrubí a v lomových bodech jsou umístěny orientační sloupky, které budou
proti poškození chráněny betonovou prefabrikovanou skruţí. Celková délka přeloţky je 160,60 m. Přeloţka
vodovodu je vedena tak, aby bylo dodrţeno krytí pod rostlým terénem min. 1,40 – 1,50 m. Potrubí stoupá v
celé délce přeloţky tak, ţe kopíruje stávající terén. Na trase přeloţky je 5 směrových lomů a 5 výškových
lomů. Jsou navrţena kolena MMK DN100 – 22°, 30° a 45°. Na potrubí v místech lomu trasy u napojení na
stávající potrubí, dále na odbočce a pod šoupátkem budou osazeny opěrné bloky. Opěrné bloky jsou
navrţeny betonu C12/15.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice
parc. č. 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 1021/1,
1145/15, 1145/43, 1145/44, 1145/45.

SO 358
Přeložka vodovodu AC 150 v km 83,88
Mezi Dluhonicemi a Předmostím vede přívodní řad AC DN 150. Přeloţka vodovodu je vyvolána stavbou
dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov. Vodovod je třeba směrově i výškově upravit. Přeloţka vodovodu
je navrţena z trub z TLT, DN150, PN16 se zámkovými spoji. Přeloţka je napojena ve staničení km 0,000 na
stávající vodovod AC DN150 v místě OS1, v místě L2 je směrový lom. V místě kříţení vodovodu s dálnicí v
km 83,935 D1 Říkovice – Přerov je navrţen průchodný rámový podchod délky 44,0 m, rozměrů 2,0 x 1,5 x
2,0 m z prefabrikovaných vodotěsných IZM dílců, ukončený ve vstupních šachtách VŠ1 a VŠ2 na obou
stranách. Vodovod v podchodu bude uloţen na podkladních blocích ve výšce 0,40 m ode dna. Na stávající
vodovod se napojí u lomu L3 v místě KÚ. V místě napojení na stávající potrubí a ve větších lomových
bodech jsou umístěny orientační sloupky, které budou proti poškození chráněny betonovou prefabrikovanou
skruţí. Celková délka přeloţky je 176,10 m. Přeloţka vodovodu je vedena tak, aby bylo dodrţeno krytí pod
rostlým terénem min 1,30 m a pod komunikací min. 1,50 m. Potrubí podchází pod silničními příkopy tak,
aby bylo dodrţeno min, krytí ode dna příkopu 0,60 m. Na trase přeloţky jsou 3 směrové lomy a 1 výškový
lom. Na potrubí v místech lomu trasy u napojení na stávající potrubí, dále na odbočce a pod šoupátkem
budou osazeny opěrné bloky. Opěrné bloky jsou navrţeny z betonu C12/15.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice
parc. č. 1145/51, 1145/61, 1290, 1292, 1294,
1296, 1297, 1298, 1299, 1306.

SO 361
Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř - Lověšice
V zájmovém území stavby je situovaný výtlačný vodovodní řad DN 700 (ocelové potrubí). Jedná se o jediné
propojení mezi úpravnou vody Troubky a centrálním vodojemem Přerovské vodárenské soustavy – VDJ
Švédské šance. V souběhu s vodovodem DN 700 je situovaný zásobovací řad DN 500 (ocelové potrubí),
kterým je přiváděna voda z vodojemu Švédské šance do průmyslové zóny Přerova. Trasa vodovodu OC 700
kříţí v místě před zástavbou obce Bochoř stávající asfaltovou komunikaci III. Třídy Bochoř – Lověšice.
Potrubí vodovodu OC 700 je uloţeno do chránícího potrubí DN 1000. Trasa vodovodu OC 500 kříţí v místě
před zástavbou obce Bochoř stávající asfaltovou komunikaci III. Třídy Bochoř – Lověšice. Potrubí vodovodu
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OC 500 je uloţeno do chránícího potrubí DN 1200.
V místě úpravy tělesa komunikace III. Třídy Bochoř – Lověšice bude prodlouţeno chránící potrubí DN 1000
vodovodu OC 700. Je navrţeno prodlouţení chráničky DN 1000. Potrubí vodovodu OC 700 se obnaţí. Ve
vyznačeném místě se na potrubí osadí půlená chránička DN 1000, délky 3,0 m. Potrubí se podélně svaří a
přesune se do místa uloţení. Čelo nové chráničky se navaří na čelo stávající chráničky. Provede se oprava
izolace potrubí a vodotěsné uzavření čela chráničky pryţovou manţetou. Potrubí vodovodu bude v chráničce
vystředěno pomocí plastových objímek typ E/H, výšky 130 mm. Na jednu objímku 7 ks – typ E. Celkový
počet objímek v navařené chráničce 3 ks. Opraví se izolace potrubí vodovodu v místě svařování chráničky,
dokončí se zemní práce a rekultivace pracovního pruhu.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Bochoř
parc. č. 1286, 2176/53.

SO 362
Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř - Lověšice
V zájmovém území stavby je situovaný výtlačný vodovodní řad DN 700 (ocelové potrubí). Jedná se o jediné
propojení mezi úpravnou vody Troubky a centrálním vodojemem Přerovské vodárenské soustavy – VDJ
Švédské šance. V souběhu s vodovodem DN 700 je situovaný zásobovací řad DN 500 (ocelové potrubí),
kterým je přiváděna voda z vodojemu Švédské šance do průmyslové zóny Přerova. Trasa vodovodu OC 700
kříţí v místě před zástavbou obce Bochoř stávající asfaltovou komunikaci III. Třídy Bochoř – Lověšice.
Trasa vodovodu OC 500 kříţí v místě před zástavbou obce Bochoř stávající asfaltovou komunikaci III. Třídy
Bochoř – Lověšice.
V místě úpravy tělesa komunikace III. Třídy Bochoř – Lověšice bude prodlouţeno chránící potrubí DN 1200
vodovodu OC 500 na obou koncích stávající chráničky. Je navrţeno prodlouţení chráničky DN 1200 na
obou stávajících koncích. Potrubí vodovodu OC 500 se obnaţí. Na vyznačených místech se na potrubí osadí
půlené chráničky DN 1200, o délkách 2,0 m, resp. 4,0 m. Potrubí se podélně svaří a přesune se do místa
uloţení. Čelo nové chráničky se navaří na čelo stávající chráničky. Provede se oprava izolace potrubí a
vodotěsné uzavření čela chráničky pryţovou manţetou. Potrubí vodovodu bude v chráničce vystředěno
pomocí plastových objímek typ E/H, výšky 130 mm. Na jednu objímku 5 ks – typ E a 1 ks – typ H. Celkový
počet objímek v navařených chráničkách je 2 ks, resp. 3 ks. Opraví se izolace potrubí vodovodu v místě
svařování chráničky, dokončí se zemní práce a rekultivace pracovního pruhu.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Bochoř
parc. č. 1286, 2176/49, 2176/51, 2176/53.

SO 363
Přeložka vodovodu AC 150 u MÚK Přerov - sever
Mezi Dluhonicemi a Předmostím je veden přívodní řad z AC DN 150 mm kolem zahrádkářské kolonie.
Přeloţka vodovodu je vyvolána stavbou dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov. Částečně zasahuje pod
MÚK Přerov - sever a šikmo kříţí novou silnici R55. Vodovod je třeba směrově i výškově upravit.
Přeloţka vodovodu je navrţena z trub PE100 RC typ 2, tzn. 2-vrstvý, SDR 17, ø160 x 9,5 mm o délce
342,40 m. V úseku, kde je vodovod veden v podchodu pod dálnicí aţ na konec přeloţky, je navrţeno potrubí
TLT, DN150, se zámkovými spoji o délce 63,60 m. Celková délka přeloţky je 406,00 m. Přeloţka je
napojena ve staničení km 0,000 na stávající vodovod AC DN150 v místě ZÚ. Polní cestu SO 153 podejde
kolmo do lomu L2, dále trasa kopíruje nově navrţenou souběţnou polní cestu SO 153 v úseku L3 - L14. V
místě L16 je směrový lom, vodovod podejde kolmo SO 116 Přeloţka silnice I/55 aţ do L18, kde je další
směrový lom. Na stávající vodovod se opět napojí v místě KÚ. Přeloţka vodovodu je vedena tak, aby bylo
dodrţeno krytí pod rostlým terénem min. 1.30 m a pod komunikací min. 1.50 m. Potrubí podchází pod
silničními příkopy tak, aby bylo dodrţeno min. krytí ode dna příkopu 0,60 m. V místě kříţení komunikace
mezi lomy L1a L2 je vodovod vloţen do chráničky PP DN 300 SN10 délky 5,50 m. Potrubí vodovodu bude
v chráničce vystředěno pomocí plastových objímek typ M/N, výšky 50 mm. Na jednu objímku 1ks – typ M,
1ks-typ N. Celkový počet objímek v chráničce 3 ks. V místě kříţení vodovodu s dálnicí D1 Říkovice –
Přerov je navrţen průchodný rámový podchod délky 32,0 m, rozměrů 2,0 x 1,5 x 2,0 m z prefabrikovaných
IZM dílců, ukončený ve vstupních šachtách VŠ1 a VŠ2 na obou stranách o rozměrech 2,1 x 1,9 m. Vodovod
bude uloţen na podkladních blocích ve výšce 0,40 m ode dna. Výstavbu kolektoru nutno zkoordinovat s
objektem SO 705 Protihluková stěna. Přeloţka vodovodu je vedena tak, aby bylo dodrţeno krytí pod rostlým
terénem mi. 1,30 m a pod komunikací min. 1,50 m. Potrubí podchází pod silničními příkopy tak, aby bylo
dodrţeno min, krytí ode dna příkopu 0,6m. Na trase přeloţky je 19 směrových lomů a 17 výškových lomů.
Jsou navrţena hrdlová kolena MMK DN150 – 11°, 22°, 30°a 45°. Dále ve vstupních šachtách jsou navrţeny
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přírubová kolena FFK DN150 – 11°, 22°, 30°a 45°. Na potrubí v místech lomu trasy, dále na odbočce a pod
šoupátkem budou osazeny opěrné bloky.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Předmostí
parc. č. 633/8, 633/10, 633/11, 633/12,
633/13, 633/17, 633/42, 633/71, 633/72,
633/73, 633/74, 633/75, 633/76, 633/81.

SO 363.1
Vodovodní připojení zahrádkářské kolonie u MÚK Přerov – sever
Výstavbou MÚK Přerov sever dojde k přerušení vodovodní přípojky pro zahrádkářskou kolonii v Přerově –
Předmostí. Z hlavního řádu AC 150 bude provedena přípojka PE 1“ do nové vodoměrné šachty.
Přeloţka vodovodu je navrţena z trub PE100, ø32 délce 10,15m. Vodovodní přípojka je ukončena ve
vodoměrné šachtě s vodoměrnou sestavou. Za vodoměrnou šachtou bude přípojka napojena na soukromou
část přípojky. Napojení na stávající vodovodní řad AC DN150 je pomocí navrtávacího pasu DN150
s celolitinovou objímkou a s kulovým kohoutem G 1“ a zemní teleskopickou ventilovou soupravou s
poklopem. Vodoměrná šachta bude plastová o rozměrech 1,2 x 0,9 x 1,6m. Šachta bude obetonovaná
betonem C 20/25, tl. 20cm, včetně vstupního komínu. Vodovodní přípojka je vedena tak, aby bylo dodrţeno
krytí pod rostlým terénem min. 1,5m.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Předmostí
parc. č. 263, 633/8, 633/10, 633/11.

SO 364
Výtlačný řad od ČS
Je navrţený nový výtlačný řad ø 225. Trasa je napojena na začátku trasy na výustní výtlačné potrubí z
projektované čerpací stanice SO 391. Od místa napojení je trasa po zemědělských pozemcích. Trasa kříţí
těleso projektované komunikace, lomí se a pokračuje v souběhu s hranou projektované paty svahu násypu po
zemědělských pozemcích. Trasa výtlačného řadu 2 x kříţí těleso projektované obsluţné komunikace.
Napojení řadu bude do projektované šachty Š2, stoky „B“ SO 308. Vyústění v šachtě je 0,50 m nade dnem.
Je navrţené PE potrubí z PE 100, SDR 11, ø225,0 x 20,5 mm, celkové délky 562,10 m. V místě kříţení s
tělesem náspu projektovaných komunikací bude potrubí výtlaku uloţeno do chránícího potrubí z PP, SN10,
DN 300, o délkách 2 x 18,0m. Potrubí bude v chráničkách osazeno pomocí kluzných objímek, typ M, N,
výšky 75mm. Na jednu objímku 1 ks - typ M a 2 ks - typ N. Celkový počet objímek v chráničkách bude
10 ks a 10 ks. Konce chrániček budou osazeny koncovými manţetami DN300/200 s nerezovými pásky. Na
trase přeloţky je 9 směrových lomů a 1 výškový lom. Jsou navrţeny oblouky ø225 – 11°, 22°, 30°a 45°,
svařované na tupo. Na potrubí v místech lomu trasy budou osazeny opěrné bloky.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Bochoř, Přerov
parc. č. 1064/1, 1064/9, 1064/11, 2127/1,
2174/3 v k.ú. Bochoř, 6055/1, 6066/4, 7166/2,
7166/3, 7166/4, 7166/5, 7166/14, 7166/15,
7166/118, 7166/119, 7166/120, 7166/121,
7166/122, 7166/123, 7166/124, 7166/125,
7166/126, 7166/127, 7166/128, 7166/129
v k.ú. Přerov.

SO 371
Úpravy meliorací km 77,60 – 78,30
Tento stavební objekt řeší podchycení veškerých svodných i sběrných drénů před tělesem dálnice tak, aby
nedocházelo k podmáčení dálničního tělesa. Navrhované drény budou zaústěny do stávající meliorační rýhy
v km 77,84 vzdálené cca 140 m od osy dálnice vlevo. Zákres průběhu svodných a sběrných drénů je
orientační, není zaměřen, míra přesnosti a spolehlivosti odpovídá měřítku i době, ve které byla pořízena.
Podél paty tělesa dálnice v km 77,62 – 78,26 vlevo a v km 77,68 – 78,30 vpravo budou provedeny ve
vzdálenosti cca 2 – 3 m celkem 4 záchytné svodné drény DN100 – 200 v celkové délce 1374,7 m. Záchytné
drény se dále svedou do stávající meliorační rýhy potrubím perforovaným DN 200 v délce 109 m. Podchod
pod komunikací v km 77,835 se provede z trub PVC DN 200 neperforovaných v délce 59 m. Na meliorační
rýze se provede 15 cm nade dnem betonová výust se zpevněním okolí dlaţbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm s
plochou 2 x 2 m. Celková délka perforovaných záchytných drénů DN 100 – 229 m, DN 150 – 836,7 m a DN
200 – 309 m. Předpokládáme, ţe stávající drenáţ je uloţena cca v hloubce 1,2 m. Přeloţka svodných drénů
11

je uloţena ve stejné hloubce 1,2 m tak, aby podchytila stávající sběrné drény. Podchycení a napojení
stávajících sběrných a svodných drénů je nutno upravit dle skutečné hloubky drénů v terénu.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Horní Moštěnice
parc. č. 1272/1, 1272/4, 1512, 1559/19.

SO 372
Úpravy meliorací km 78,60 – 79,40
Tento stavební objekt řeší podchycení veškerých svodných i sběrných drénů před tělesem dálnice tak, aby
nedocházelo k podmáčení dálničního tělesa. Navrhované drény budou zaústěny do překládané svodnice SO
322 v blízkosti mostu SO 205 v km 78,630. Podél paty tělesa dálnice vlevo v km 78,635 – 79,424 a vpravo v
km 78,626 – 79,414 a vpravo kolem sil. II/436 (SO 122) v km 0,030 – 0,370 budou provedeny ve
vzdálenosti cca 2 – 3 m záchytné svodné drény. Trasa drénů v km 79,0 obchází pozemky p.č. 322/9 a 548/71
ve vzdálenosti cca 1 m. Dále jsou vedeny drény v místech trasy zrušené svodnice po levé straně v km 78,66 78,20 a dále po pravé straně v km 78,20. V případě zjištění drenáţního pera před zrušenou svodnicí, je nutno
jej propojit prodlouţením pera a napojením na navrhovaný drén. Celková délka svodných drénů, které jsou z
perforovaných trub DN 100 – 200, je 2032,3 m. Záchytné drény budou po obou stranách svedeny do
přeloţené Svodnice (Lověšice). Celkem 3 podchody pod komunikacemi se provedou z trub PVC DN 200
neperforovaných v celkové délce 75,1 m. Všechna zaústění do Svodnice (Lověšice) se provedou jako
betonová výust se zpevněním okolí dlaţbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm s plochou 2 x 2 m. Potrubí je
navrţeno ve větších profilech, neţ bývá obvyklé, ale to je způsobeno mimořádně malými podélnými spády.
Celková délka perforovaných záchytných drénů DN 100 – 695,9 m, DN 150 – 515,8 m a DN 200 – 820,6 m.
Potrubí drenáţe bude uloţeno v hloubce cca 1,2 m. Přeloţka svodných drénů je uloţena ve stejné hloubce
1,2 m tak, aby podchytila stávající sběrné drény. Podchycení a napojení stávajících sběrných a svodných
drénů je nutno upravit dle skutečné hloubky drénů v terénu.
Název katastrálního území

Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova, Věţky
u Přerova
parc. č. 1280/2, 1280/17 1561/4 v k.ú. Horní
Moštěnice, parc.č. 278/51, 278/54, 293/1,
293/2, 322/1, 322/5, 322/7, 322/8, 322/10,
322/11, 322/12, 322/16, 322/17, 322/18,
322/22, 322/23, 322/39, 330/3, 330/29,
330/30, 330/40, 330/41, 474/2, 478/1, 481/2,
481/3, 523/1, 523/4, 548/21, 548/22, 548/29,
548/33, 548/34, 548/35, 548/44, 548/45,
548/85, 548/89, 548/92, PK 296//1, PK 296//2
v k.ú. Lověšice u Přerova, parc.č. v k.ú.
129/8, 129/9, 129/10, 129/11, 129/12, 416/2,
416/3 Věţky u Přerova.

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

SO 373
Úpravy meliorací km 79,50 – 80,40
Tento stavební objekt řeší podchycení veškerých svodných i sběrných drénů před tělesem dálnice tak, aby
nedocházelo k podmáčení dálničního tělesa. Navrhované drény budou zaústěny do stávající svodnice v km
79,78 vzdálené cca 450 m od osy dálnice vpravo. Podél paty tělesa dálnice vlevo v km 79,484 – 80,360 a
vpravo v km 79,484 – 80,420 budou provedeny ve vzdálenosti cca 2 – 3 m záchytné svodné drény z
perforovaných trub DN 150 - 200. Záchytné drény budou po obou stranách svedeny do km 79,780 a odtud
prakticky na kolmo povede napojení do stávající Svodnice (Lověšice) z trub DN 200. Celková délka
perforovaných trub je 2134.7 m. Celkem 3 podchody pod komunikacemi a úsek před vyústěním se provedou
z trub PVC DN 200 neperforovaných v celkové délce 193,4 m. Zaústění do Svodnice se provede jako
betonová výust se zpevněním okolí dlaţbou tl. 20cm do betonu tl. 10 cm s plochou 2 x 2 m. Celková délka
perforovaných záchytných drénů DN150 – 687,2m a DN200 – 1447,5 m. Potrubí drenáţe bude uloţeno v
hloubce cca 1,2 m. Přeloţka svodných drénů je uloţena ve stejné hloubce 1,2 m tak, aby podchytila stávající
sběrné drény. Podchycení a napojení stávajících sběrných a svodných drénů je nutno upravit dle skutečné
hloubky drénů v terénu.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Bochoř, Lověšice u Přerova
parc. č. 1307/1, 1307/2, 1336/1, 1336/2,
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1349/1, 1349/2, 1364, 1381, 1382, 1383,
1397/1, 1397/2, 1407/1, 1407/2, 1408, 1409,
1413, 1449/1, 1449/2, 1477/1, 1477/2,
1535/1, 1535/2, 1539, 1541, 1553, 1587/1,
1587/2, 1594/1, 1594/2, 1602/1, 1602/2,
1606/1, 1606/2, 1611/1, 1611/2, 1620/1,
1620/2, 1630/1, 1630/2, 1644/1, 1647/1,
1647/2, 1648/1, 1648/3, 1648/5, 1665/1,
2176/4, 2176/6, 2176/7, 2176/8 vk.ú. Bochoř,
parc.č. 386/13, 386/14, 386/16, 386/17, 419/6,
491/2, 500, 501, 524/1, 549/12, 549/14,
549/26, 549/27, 549/38, 549/40, v k.ú.
Lověšice u Přerova.
SO 374
Úpravy meliorací km 83,66 – 83,82
Tento stavební objekt řeší podchycení veškerých svodných i sběrných drénů před tělesem dálnice tak, aby
nedocházelo k podmáčení dálničního tělesa. Navrhovaný drén bude zaústěn do nově navrţené kanalizační
šachty Š28, SO 315. Podchycení meliorací jsou navrţeny tak, aby celkový systém odvodnění v dané lokalitě
nebyl změněn. Celkové mnoţství odváděných vod bude vţdy pro danou lokalitu stejné. Celková délka
podchycení meliorací, které jsou z perforovaných trub DN 100 je 171,20 m. Ve volném terénu mimo
dálniční těleso dojde ke kříţení s přeloţkou plynovodu SO 515 a s přeloţkou kabelu NN SO 433. Jsou li
nivelety křiţujících se vedení ve stejné výši, provede se drén pod trubním vedením shybkou. Je-li niveleta
drénu nad trubním vedením, převede se drén v místě kříţení vodotěsným potrubím na vzdálenost 2 m od osy
plynovodu. Nejmenší svislá vzdálenost při kříţení drénu s plynovodním potrubím a vedením NN je 0,10 m.
Potrubí drenáţe bude uloţeno v hloubce cca 1,30 m. Přesná hloubka bude určena při výkopu na základě
skutečnosti. Přeloţka svodných drénů je uloţena ve stejné hloubce 1,20 m tak, aby podchytila stávající
sběrné drény. Podchycení a napojení stávajících sběrných a svodných drénů je nutno upravit dle skutečné
hloubky drénů v terénu.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice
parc. č. 1145/56, 1145/57, 1145/58, 1320,
1322, 1323, 1325, 1328, 1331.

SO 390
Retenční příkop km 83,60 – 84,95
Je navrţen otevřený příkop osazený příčnými překáţkami ve formě zemních hrází tvořícími retenční zdrţe
uvnitř tohoto přikopu. Hráze jsou osazeny dnovými propustmi pro převedení nízkých průtoků. Po zahlcení
dnové propusti bude docházet k plnění jednotlivých retenčních prostorů. Pro případ přelití jsou stupně
tvořené zemními hrázemi opevněny kamennou dlaţbou. Příkop je veden od zaústění do kanalizačního
potrubí SO 315 podél dálničního tělesa po výtok trubní propusti stavby D55 s odstupňovanou niveletou dna.
Profil koryta byl prověřen hydrotechnickým výpočtem s převýšením 0,3m nad úroveň návrhového průtoku.
Aby byla splněna podmínka převýšení, je koryto v místech s nepříznivou morfologií terénu doplněno o
pravobřeţní hráz. V km 1,030 je touto hrází zamezeno přirozenému nátoku povrchových vod vedených v
přirozené svodnici do budovaného koryta. Tato bezodtoká terénní deprese je osazena vsakovacím zářezem a
vsakovaná voda je kanalizačním potrubím gravitačně svedena do niţších partií retenčního příkopu. Vtokový
objekt příkopu je osazen v prostoru přirozené svodnice přehrazené tělesem dálnice. Vtokový objekt je
uzpůsoben pro nátok vody z budovaného retenčního příkopu, i pro nátok vody svedené terénní depresí do
tohoto prostoru doplněním o pravobřeţní svodný příkop podél tělesa dálnice. Vtokový objekt je součástí
stavebního objektu SO 315. Koryto v km 0,075 - 1,626 byla v souladu s předešlým stupněm navrţena šíře
dna 0,60 m. Levobřeţní svah koryta navazuje na sklon tělesa dálnice, činí tedy 1:2,5. Pro ochranu silničního
tělesa bylo navrţeno opevnění svahu v celé délce koryta kamennou rovnaninou z lomového kamene. Ve
sklonu 1:2,5 je navrţen i pravobřeţní svah. Koryto je zaříznuto do rostlé zeminy, v místech s nevyhovující
morfologií terénu je koryto doplněno o podélnou pravobřeţní hrázku tak, aby bylo dodrţeno převýšení 0,3m
nad úroveň hladiny návrhového průtoku. Šířka koruny hráze činí 1,0 m. Vzdušný svah je rovněţ navrţen ve
sklonu 1:2,5. Zemní hráze budou vrstveny po vrstvách max. tloušťky 0,3 m ze zemin vhodných pro
homogenní hráze, hutněných na 98%PS. V úseku km 1,020 - 1,060 je niveleta dna vedena nad úrovní
stavební pláně po sejmutí ornice, proto je zde nutné doplnit násyp zemní hráze o násyp. Dno i svahy koryta
jsou, vyjma částí přilehlých stupňům, ohumusovány ve vrstvě 0,15 m a koryto zpevněno travním drnem. v
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km 0,000 - 0,075 je navrţeno koryto stejné geometrie jako v navazujícím úseku, rozdílná je však jeho
návrhová kapacita. V tomto úseku je koryto navrţeno pro převedení průtoků odpovídající kapacitě dnových
vpustí, jeho hloubka tedy byla stanovena na 0,5 m. V případě přelití posledního stupně bude vybřeţená voda
přirozeně svedena do prostoru svodnice a následně odvedena vtokovým objektem SO 315.
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Dluhonice, Předmostí
parc. č. 1145/56, 1145/57, 1145/58, 1145/61,
1184, 1185, 1193, 1194, 1195, 1197, 1290,
1291, 1292, 1293, 1295, 1297, 1298, 1301,
1304, 1307, 1308, 1314, 1320, 1322, 1323,
1325, 1326, 1328, 1329, 1331, 1332, 1334
v k.ú. Dluhonice, parc.č. 282/18, 282/19,
282/20, 287/13, 542/6, 548, 633/1, 633/2,
633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 633/7, 633/8,
633/9, 633/42, 633/43, 633/44, 633/45,
633/46, 633/47, 633/48, 633/49, 633/50,
633/51, 633/52, 633/62 v k.ú. Předmostí.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracovala společnost SDRUŢENÍ SUDOP
GROUP zastoupené spol. Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00
Brno 2, objekty vodních děl ověřil Ing. Petr Husák, autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inţenýrství, ČKAIT – 1005170, pod zakázkovým číslem 15-001-A1-PDPS v 06/2018,
aktualizace 03 - 05/2021.
Při výstavbě dojde ke kříţení a souběhu s inţenýrskými sítěmi, stavbou budou dotčena následující vodní díla
- ochranné hráze vodních toků, upravená koryta vodních toků, stávající vodovodní síť, stávající odvodňovací
zařízení (podrobné drenáţe, meliorační svodnice).
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :
1. Stavba výše uvedených vodních děl bude prováděna podle schválené projektové dokumentace,
vypracované společnost SDRUŢENÍ SUDOP GROUP zastoupené spol. Dopravoprojekt Brno a.s., IČO
46347488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2, objekty vodních děl ověřil Ing. Petr Husák,
autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství, ČKAIT – 1005170, pod
zakázkovým číslem 15-001-A1-PDPS v 06/2018, aktualizace 03 - 05/2021.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným
projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je
oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytýčení polohy
stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č. 32/2006 vydaným Městským úřadem Přerov,
Stavebním úřadem pod č.j. SÚ-3229/2005-KI dne 03.03.2006 s nabytím právní moci dne 12.08.2006 a
změnou územního rozhodnutí č. 82/2019 vydanou Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním,
odd. územně správním pod č.j. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem, sp.zn. S-SMOL/175637/2018/OS dne
19.11.2019 s nabytím právní moci den 23.06.2020.
4. Před zahájením zemních prací poţádá stavebník správce inţenýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru
staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být
k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů
předmětné stavby a souvisejících investic.
7. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inţenýrských
sítí, vedení a další infrastruktury termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyţádá jejich odborný
dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti této infrastruktury respektovat předem
stanovené relevantní poţadavky jejích správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří
platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci, a bude tato vyjádření průběţně
aktualizovat také v průběhu stavby, aby byla po celou dobu realizace stavby platná.
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8. Stavebník zajistí, aby pro přesun hmot v rámci stavby byla přednostně vyuţívána trasa budované dálnice.
Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné
plochy.
9. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušných obecních
úřadů.
10. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uţivateli
stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po
celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním
nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k poţárním
zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby sloţek integrovaného záchranného
systému (Lékařská sluţba, Hasiči).
11. Stavba se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti Horní Moštěnice,
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, v záplavovém území a
v aktivní zóně záplavového území významných vodních toků (VVT) Bečvy a Moštěnky, v blízkosti
ochranných protipovodňových hrází, odkaliště, milánské stěny (s monitorovacím systémem), případně
v jejich ochranných pásmech, na pozemcích, na nichţ se nacházejí koryta vodních toků a na pozemcích
s takovými pozemky sousedících.
- Stavba bude realizována v souladu s havarijním plánem. Investor, zejména zhotovitel stavby, je
povinen dodrţovat havarijní plán, který byl vypracován a následně bude předloţen příslušnému
vodoprávnímu úřadu ke schválení v dostatečném předstihu před zahájením realizace stavby.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- V rámci realizace stavby bude zajištěno odvádění sráţkových vod ze stavby tak, aby nedošlo
k přetíţení recipientů sráţkových vod a kontaminaci recipientů splaveninami a závadnými látkami.
- Pouţití selektivních herbicidů v rámci zakládání trávníků v blízkosti vodních toků a hlavních
odvodňovacích zařízení musí být projednáno s jejich správci.
- Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohroţujících jakost
povrchových a podzemních vod.
- Pouţívané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodrţována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin
ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech
zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. V případě, ţe by přesto došlo k úniku
závadných látek do prostředí, zajistí stavebník postup v důsledném souladu s platným havarijním
plánem.
12. V průběhu výstavby nebudou pouţívané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě
stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro sníţení prašnosti.
13. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a ţivočichů. Stavebník zajistí, aby
při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu
ţivočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. Po celou dobu stavby bude zajištěn ekologický dozor.
14. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální moţné míře
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu
mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem
sypkých materiálů.
15. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení
stavby 2025.
16. Před zahrnutím nově poloţených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace
s přihlédnutím k ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, monitoring kanalizace. Ke zkouškám bude přizván
budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloţí stavebník pro účely
vydání kolaudačního souhlasu.
17. Před zahrnutím nově poloţených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška
s přihlédnutí k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích
tlakové zkoušky předloţí stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
18. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
19. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově poloţeným vodovodním potrubím a předá jej
k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje poţadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb. Protokol o
provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloţeny pro účely vydání
kolaudačního souhlasu.
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20. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloţí revizní zprávu instalovaných poţárních
hydrantů.
21. Dodrţení podmínek při kříţení a souběhu s ostatními inţenýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním
rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
22. Doklady o odstranění nebo vyuţití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace
předkládané k ţádosti o uţívání stavby.
23. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno zaměření
skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné
body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je moţné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení
geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloţeno
odboru ţivotního prostředí MMOl pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
24. Ke kolaudaci stavby bude předloţen provozní řád vodních děl, zpracovaný podle vyhlášky MZE
č. 216/2011 Sb., o náleţitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, povodňový plán
k uţívání stavby a havarijní plán k provozování stavby.
25. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
26. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba
odborně způsobilá (autorizovaná).
27. Před dosaţením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu termín moţného konání
kontrolní prohlídky, tj. dosaţení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl
přílohou ţádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 Při předání staveniště zhotoviteli.
 Před zahájením terénních úprav.
 Při provádění inţenýrských sítí.
 Při provádění ostatních stavebních prací.
 Při dokončení stavby před podáním ţádosti o předčasné uţívání, příp. o kolaudační souhlas.
 Při závěrečné kontrolní prohlídce.
28. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či
podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník
před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v
ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník
zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným
souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
29. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů před zahájením realizace stavby oznámí záměr příslušnému
orgánu památkové péče. V případě potřeby umoţní provedení záchranného archeologického výzkumu,
případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
30. Stavebník zajistí splnění poţadavků závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na
ţivotní prostředí Ministerstva ţivotního prostředí, odboru posuzování vlivů na ŢP a integrované
prevence, č. j. 63946/ENV/16 ze dne 30. 11. 2016, ve znění závazného stanoviska k ţádosti o potvrzení
či změnu závazného stanoviska, vydaného Ministrem ţivotního prostředí, č. j. MZP/2020/430/981 ze dne
30. 12. 2020 (citace kurzívou):
a) Dodrţet opatření pro splnění hlukových limitů poţadovaná v závěru doplnění hlukové studie (Ing. Jiří
Kostečka, Brno, 04/2016) – na části větve V1 a na větvi V10 MÚK Přerov – sever a v úseku km 82,693
aţ 84,400 realizovat nízkohlučný povrch vozovky (např. asfalt modifikovaný pryţovým granulátem) a
rovněţ provést opatření týkající se SO 209.
b) Pro dobu realizace záměru stanovit odborný přírodovědný dozor. Zajistit průběţně realizaci opatření
pro minimalizaci střetů ţivočichů s vozidly a tělesem dálnice (oplocení zamezující vstupu ţivočichů do
prostoru dálnice, ale umoţňující jejich průchod z prostoru dálnice, volba vhodné úpravy protihlukových
stěn na mostech omezující střety ptáků s konstrukcemi, pod mostními konstrukcemi umoţnit průchod
zvěře apod.) v souladu se závěry a návrhy dílčí zprávy o výsledcích revizního biologického průzkumu
(HBH Projekt spol. s r.o., Mgr. Tomáš Šikula, 08/2016). Při návrhu těchto opatření respektovat
migrační trasy ţivočichů a funkčnost územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES―).
c) V lokalitě průchodu oblastí skládky zelené skalice zajistit nad rámec platných předpisů vzorkování a
rozbory výkopových zemin min. z kaţdých 2000 t odváţených výkopových zemin. V případě zjištění
výkopových zemin nevhodných pro ukládání na povrchu terénu zajistit jejich uloţení na skládku
příslušné skupiny odpadů.
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d) V rámci výstavby záměru organizovat dopravu tak, aby byly minimalizovány průjezdy obytnou
zástavbou a upřednostněna doprava po ose stavby. Neumoţnit provoz vozidel a mechanizace mimo
staveništní komunikace a mimo obvod staveniště.
e) Hlučné stavební práce v blízkosti obytné zástavby neprovádět v noční době od 21:00 do 7:00.
f) Stavební dvory a sklady závadných látek včetně stavebních odpadů situovat mimo ochranné p ásmo
jímacího území Tovačov, Troubky, Brodek, ochranné pásmo zdrojů přírodních minerálních vod Horní
Moštěnice a chráněnou oblast přirozené akumulace vod (dále jen „CHOPAV―) Kvartér řeky Moravy a
mimo hodnotné biotopy, především mimo nivy potoků, vlhké lou ky a mokřadní biotopy.
g) Za realizované PHS vysadit dle moţností trvalého záboru stavby prostorově odpovídající a maximálně
souvislé mnoţství neopadavé zeleně pro optické odclonění stavby dálnice od obytné zástavby. Výsadbou
zeleně posílit lokální biocentrum BC 7/45 (Na rybníku) v km 84,300 – 84,900.
h) Nátěry mostních konstrukcí nad vodotečemi provádět se zaplachtováním zamezujícím úkapy
závadných látek do vodotečí.
i) U objektů stanovených dle opatření a, případně u jiných objektů dle dohody s přísluš ným orgánem
ochrany veřejného zdraví, provést měření hluku v době provozu (předčasné uţívání stavby nebo zkušební
provoz). Na základě výsledků měření (při porovnání s výsledky měření podle opatření pro fázi přípravy
navrhnout a realizovat případná další potřebná protihluková opatření (např. ověření vhodnosti sloučení
nebo úprav protihlukových stěn v lokalitě MÚK Přerov-sever). Výsledky měření včetně vyhodnocení
předloţit ke kolaudačnímu řízení.
j) V lokalitách s obytnou zástavbou sousedící s navrhovanou trasou předmětného úseku dálnice D1
provést v době provozu (předčasné uţívání stavby nebo zkušební provoz) měření imisních koncentrací
hlavních polutantů (PM10; PM2,5; NOx, benzo(a)pyren). Měření provádět tak, aby bylo moţno vyloučit
sezónní vlivy vytápění. Na základě výsledků měření (při porovnání s výsledky měření podle opatření pro
fázi přípravy) navrhnout a v dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny a s dotčenými územními
samosprávnými celky realizovat další opatření pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na
ovzduší.
31. Monitoring podzemních vod v rozsahu dle opatření pro fázi přípravy závazného stanoviska k vlivům
prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí Ministerstva ţivotního prostředí, odboru posuzování
vlivů na ŢP a integrované prevence, č. j. 63946/ENV/16 ze dne 30. 11. 2016 bude prováděn také v
průběhu výstavby a během prvních nejméně tří let provozu a jeho výsledky budou průběţně nejméně
kaţdé 3 měsíce předkládány místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
32. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inţenýrských sítí,
účastníků řízení a dotčených orgánů:
a) stanoviska dotčených orgánů
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje vydané pod č.j.
KHSOC/06978/2017/PR/HOK dne 24.04.2017, potvrzení platnosti pod č.j. KHSOC/40563/2020/
PR/HOK ze dne 26.10.2020
a) Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t)
zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 6 NV č. 272/2011
Sb.) bude stavební činnost probíhat pouze v denní době, a to v období od 7:00 do 21:00 hod. Průběh
hlukově významných stavebních a demoličních činností bude organizací prací, personálním a
technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební a demoliční práce budou
pouţívána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
b) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí
vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., coţ
bude před investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloţeno KHS.
c) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloţí KHS protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody,
odebraného z nově vybudovaných přeloţek vodovodů, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č.
258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to
v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerov, Odboru stavebního úřadu a ţivotního
prostředí vydané pod č.j. MMPr/204197/2020/STAV/ZP/Tes dne 26.10.2020
a) Protihlukové stěny (PHS) budou bez barevné úpravy (bude ponecháno původní šedé zbarvení
konstrukčního betonu), pokud bude z vnitřní strany provedeno barevné oţivení tohoto fádního řešení,
budou pouţity kombinace tlumených, pastelových odstínů, vylučuje se pouţití reflexních barev.
b) PHS budou mimo mostní objekty z vnější strany po celé délce osazeny takovými druhy popínavých
rostlin, které jsou natolik vzrůstné, ţe přerostou výšku PHS aţ na její vnitřní stranu, ve spolupráci s
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dendrologem bude vyřešena případná potřeba zdrsnění stěn nebo podpůrných konstrukčních prvků k
jejich uchycení. Osázení bude udrţováno po dobu existence PHS.
c) Tam, kde pro to bude dostatečný prostor, budou popínavé rostliny podél PHS doplněny výsadbou
vhodných dřevin dorůstajících přiměřených rozměrů (aby v dospělosti neohroţovaly konstrukci PHS a
silniční provoz).
d) Výsadba vhodných dřevin bude provedena minimálně v rozsahu návrhu vegetačních úprav, případné
úpravy tohoto návrhu (v rámci SŘ, změny stavby před dokončením atp.) budou předem proje dnány s
příslušným orgánem ochrany přírody.
e) Vhodnými dřevinami se rozumí přednostně domácí botanické druhy stanovištně vhodných keřů a
stromů, nepouţívat zahradnické kultivary, introdukované dřeviny (výjimečně i kultivary) lze pouţít v
případech, kdy bude doloţeno, ţe se v praxi osvědčily a odolávají specificky nepříznivým podmínkám
dálnic a jejich okolí lépe neţ dřeviny domácí.
f) Tyto podmínky jsou stanoveny pro dotčené a nově umístěné objekty změnou územního rozhodnutí
Městské úřadu Přerov č. 32/2006, č.j. SÚ-3229/20005-Kl ze dne 03.03.2006, vydanou Magistrátem
města Olomouce dne 19.11.2019 pod č.j. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem.
závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, Magistrátu města Přerov, Odboru stavebního
úřadu a ţivotního prostředí vydané pod č.j. MMPr/133530/2020/STAV/ZP/No dne 15.07.2020
a) Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov―
budou předávány do vlastnictví pouze oprávněným osobám provozujícím povolená zařízení pro
nakládání s odpady, tj. do zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu §
12 odst. 3 zákona o odpadech
b) Bude zajištěno přednostně vyuţití vzniklých odpadů před jejich odstraněním v souladu s hierarchií
způsobu nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech.
c) V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromaţďování jednotlivých
druhů odpadů produkovaných pracovníky dodavatele stavby v souladu se stávajícími předpisy v
oblasti odpadového hospodářství.
d) Nakládání s odpady kategorie nebezpečný odpad bude zajištěno v souladu s vyhláškou č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
e) Stavebník předloţí u kolaudace stavby doklady o předání všech odpadů oprávněné osobě. Za tento
doklad není povaţováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení, ţe vzniklé odpady byly
předány v souladu se zákonem o odpadech.
dílčí závazné stanovisko do koordinovaného závazného stanoviska MMOl, Odboru ţivotního prostředí,
odd. péče o krajinu a zemědělství vydané pod č.j. SMOL/263547/2018/OZP/PKZ/Skr, sp.zn. SSMOL/263509/2018/OZP dne 31.10.2018
1. rozpětí 3 polí u mostu v km 77,185 přes Moštěnku (SO 203) bude činit minimálně 18 m (1. pole),
24 m (2. pole) a 18 m (3. pole), tedy celkem 60 m,
2. rozpětí 3 polí u mostu v km 78,626 přes Svodnici (SO 205) bude činit minimálně 17 m (1. pole),
22 m (2. pole) a 17 m (3. pole), tedy celkem 56 m,
3. pravá římsa pravého mostu estakády přes Bečvu (SO 209) bude opatřena ochrannou stě nou pro
ptactvo,
4. nepřesypané mostní objekty budou opatřeny „zrcadlem― v dělícím pásu, které můţe být zakryto
pochozím roštem nebo elastomerovým pásem,
5. přeloţka Dobrčického potoka (SO 321) bude:
a. řešena jako částečně opevněné koryto se zpevněním dna a břehů max. do výšky 0,4 m,
b. ohumusována a zatravněna v celé délce přeloţky,
c. osázena nejpozději v rámci komplexních pozemkových úprav katastru,
6. zrušená část původního koryta Dobrčického potoka bude zrekultivována (SO 861),
7. kompaktní výsadby geograficky původních druhů stromů a keřů budou provedeny:
a. v prostoru MÚK Přerov – západ (mezi tělesem D1 a větvemi V3 a V4),
b. na tělese D1 mezi MÚK Přerov – západ a začátkem estakády (SO 209),
c. na tělese D1 a v prostoru trvalého záboru od km 84,2 včetně jiţních větví MÚK Přerov –
sever,
8. podél koryt dotčených vodotečí budou nejméně na vzdálenost 100 m od tělesa dálnice
oboustranně vysázeny břehové porosty tak, aby umoţňovaly údrţbu koryta,
9. výsadby dřevin břehových porostů budou řešeny nejpozději v rámci komplexních pozemkových
úprav katastru,
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10. ostatní podmínky jiţ pravomocného závazného stanoviska Městského úřadu Přerova s č.j. ŢP
4159/04-Eh ze dne 1.12.2004 zůstávají v platnosti.
závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel vydané pod č.j.
MZDR 18473/2020-2/OZP-ČIL-Sk dne 30.04.2020
a) Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům
pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby
tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých
zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakoţ i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ustanovením § 23
lázeňského zákona.
b) Ministerstvo zdravotnictví poţaduje předloţení závěrečných zpráv z hydrogeologického monitoringu.
závazné stanovisko Ministerstva dopravy ke stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice vydané pod
zn. 476/2019-120-SSU/2 dne 01.07.2020
a) Stavba bude provedena dle předloţené projektové dokumentace „Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice –
Přerov―, dopravoprojekt Brno a.s., 06/2018).
b) V důsledku realizace a uţívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství
budoucí dálnice. V případě, ţe by se v důsledku činnosti ţadatele objevily během nebo po dokončení
prací poruchy, ţadatel bezodkladně sjedná nápravu.
c) Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo jinak nerušily provoz
na budoucí dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.).
d) Po ukončení stavby předá ţadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR―) zaměření
skutečného provedení stavby včetně inţenýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného
předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma budoucí dálnice D1.
e) Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná,
obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z budoucí dálnice.
závazné stanovisko Dráţního úřadu, sekce stavební, územního odboru Olomouc zn. MO-SOO0750/162/Eh, DUCR-33483/16/Eh ze dne 30.05.2016
a) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny dráţní objekty a zařízení.
b) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
dráţními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
c) Před započetím prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu
staveniště, jejich případnou kontrolu a přeloţení podle příslušných norem a předpisů za odborného
dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
d) Stavba musí být projednána s vlastníkem dráhy a s provozovatelem dráhy.
e) Při provádění stavby nesmí být ohroţena bezpečnost a plynulost ţelezn ičního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem dráhy a s
provozovatelem dráhy.
f) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
g ) Stavebník po dobu realizace stavby musí zajistit koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami
cizích investorů v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy.
h) Při provádění stavby v obvodu dráhy je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování sluţeb 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 bliţších
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu
osob na staveništi.
ch) po ukončení stavby poţádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Dráţní úřad
vydává podle ust. § 7 odst. 3 zákona.
závazné stanovisko Státní plavební správy, pobočky Přerov, zn. 3480/PR/20 ze dne 27.10.2020
a) Pokud bude nutné v rámci stavby provádět potřebné práce i z vodní hladiny, musí mít všechna pouţitá
plavidla podléhající evidenci platné lodní doklady a být obsluhována způsobilými posádkami.
b) V případě, ţe pro zajištění stavby vznikne i jen dočasná překáţka v plavbě, musí být její technické
provedení, označení plavebními znaky a zajištění bezpečnosti plavby projednáno v předstihu se státní
plavební správou.
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vyjádření a stanoviska ostatní
 aktualizovaná stanoviska správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno vydaná pod zn. PM23125/2019/5203/Fi dne 08.10.2019, zn. PM-44030/2021/5203/Fi dne 10.11.2021
a) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, potrubí, vedení, cesty, krajnice,
obrubníky, sjezdy aj.) provedeny v návaznosti na původní terén a přizpůsobeny na případný pojezd
(příjezd) těţké mechanizace do hmotnosti 25 t, a to do vzdálenosti 8 m od břehové hrany vodního toku
nebo vzdušné paty OH (třída zatíţení „V―).
b) Opevnění koryta musí být plynule navázáno na stávající okolní terén.
c) Příčné prahy úpravy toků budou vyvedeny aţ na břehovou hranu.
d) Výustní objekty musí být plynule zavázány do stávaj ícího terénu.
e) Poţadujeme provést opevnění břehu v okolí výustních objektů těţkým kamenným záhozem a zamezení
tak vzniku břehových výtrţí v okolí VO.
f) Stavba D1 nesmí ohrozit funkci a bezpečnost stávajících protipovodňových staveb (úprava koryta a
ochranné hráze).
g) Stavba nesmí zhoršit odtokové poměry a zvýšit riziko povodňových škod (zejména v zastavěných
plochách).
h) Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 vodního zákona).
Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský
dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech budou uvedeny zhotovitel stavby a termíny provádění.
ch) Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem
ochrany přírody a přímým správcem toků.
i) Zahájení prací, termíny kontrolních dnů, ukončení prací, termín předání staveniště a termín závěrečné
kontrolní prohlídky poţadujeme oznámit přímému správci toků min. pět pracovních dnů předem.
j) Přímému správci vodních toků bude oznámen min. 5 dní termín předání staveniště a zahájení prací na
VH objektech. Zástupce PM, s.p. bude přizván k odsouhlasení nivelety opevnění úprav vodních toků
v rámci stavby. Přímý správce toků bude zván na kontrolní dny, jednotlivé etapy výst avby budou
odsouhlaseny zápisem do stavebního deníku, četnost a termín provádění kontrol zástupcem přímého
správce bude dohodnut během provádění prací.
k) Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního
souhlasu, kde investor předloţí zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněným geodetem
a dokumentaci skutečného provedení stavby (ve výškovém systému Balt po vyrovnání s navázáním na
JTSK v tištěné i digitální formě, polohopisné i výškopisné zaměření). Rozsah bude upřesněn v průběhu
kontrolních dnů.
l) Přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou
budou upraveny a uklizeny.
 aktualizovaná stanoviska správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno vydaná pod zn. PM23120/2019/5203/Fi dne 08.10.2019, zn. PM-43362/2021/5203/Fi dne 10.11.2021
a) V blízkosti vodních toků budou případné objekty (šachty, vyústění, potrubí, vedení, cesty, krajnice,
obrubníky, sjezdy aj.) provedeny v návaznosti na původní terén a přizpůsobeny na případný pojezd
(příjezd) těţké mechanizace do hmotnosti 25 t, a to do vzdálenosti 8 m od břehové hrany vodního toku
nebo vzdušné paty OH (třída zatíţení „V―).
b) Opevnění koryta musí být plynule navázáno na stávající okolní terén .
c) Výustní objekty musí být plynule zavázány do stávajícího terénu.
d) Stavba nesmí ohrozit funkci a bezpečnost stávajících prvků protipovodňové ochrany a zhoršit
odtokové poměry.
e)Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryt vodních toků nad rámec nezbytných stavebních
prací, ke znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky,
lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích vodních toků.
f) Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 vodního zákona).
Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský
dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech budou uvedeny zhotovitel stavby a termíny provádění.
g) Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem
ochrany přírody a přímým správcem toků.
h) Přímému správci vodních toků, Povodí Moravy s.p. provozu Přerov, bude oznámeno min. 5
pracovních dnů předem zahájení a ukončení prací, termín předání staveniště a termíny kontrolních dnů.
Přímý správce toků bude zván na kontrolní dny, jednotlivé etapy výstavby budou odsouhlaseny zápisem
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do stavebního deníku, četnost a termín provádění kontrol zástupcem přímého správce bude dohodn ut
během provádění prací.
ch) Zemní práce u hrází Moštěnky a Dobrčického potoka bude dozorovat autorizovaný inţenýr pro
geotechniku, který zpracuje protokol potvrzující řádné provedení prací v souladu s PD a příslušnými
normami. Tento protokol potvrzující spolehlivost a bezpečnost dotčených a nových ochranných hrází
bude po skončení prací a zároveň před vydáním kolaudačního souhlasu stavby předán Povodí Moravy,
provozu Přerov.
i) Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního
souhlasu, kde investor předloţí zaměření skutečného provedení předmětných objektů stavby vyhotovené
oprávněným geodetem a dokumentaci skutečného provedení stavby (ve výškovém systému Balt po
vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě, polohopisné i výškopisné zaměření). Rozsah
bude upřesněn v průběhu kontrolních dnů.
j) Přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou
budou upraveny a uklizeny.
stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení vydané spol. Vodovody a kanalizace Přerov,
a. s. pod zn. 2017/1180/Pj-S5 ze dne 22.08.2017, s aktualizací stanoviska pod zn. 2020/1684/Kv-S5 ze
dne 09.11.2020
a) Navrhované přeloţky budou realizovány a přebírány v souladu s ustanoveními § 24 zákona
č. 274/2001 Sb. Odstávka bude projednána před její realizaci se zástupci VaK Přerov, a.s. Vodovod
však musí zůstat přístupný pro opravy a provozní údrţbu. Dále upozorňujeme, ţe součástí finančního
ohodnoceni navrhovaných přeloţek musí být také náklady na ztráty vody vzniklé odstávkami
vodovodních řadů a jejich opětovným uváděním do provozu, jakoţ i náklady na náhradní zásobováni
pitnou vodou.
b) V případě mostů je nutné zaloţení mostu přizpůsobit pro uloţení vodovodního potrubí, tak aby
vodovod bylo moţné opravit či vyměnit a konstrukce mostu nebyla ohroţena poruchou vodovodního
potrubí.
c) Pro nově navrţená zařízení poţadujeme dodrţeni normy ČSN 73 6005 pro kříţen í, souběh a krytí
stávajících í nově navrţených sítí.
d) Kanalizace a kanalizační odbočení poţadujeme řešit tak, aby odbočen í byla uloţena vţdy pod
vodovodem pro veřejnou potřebu při současném splnění bodu č. 1 našeho vyjádření a jejich hloubka
byla tomuto stavu přizpůsobena.
e) S napojením přeloţek na vodovod pro veřejnou potřebu souhlasíme. Technické řešení vodovodu musí
být navrţeno a skutečně provedeno dle platných oborových norem, zejména dle ČSN EN 805, ČSN
75 5401, TNV 75 4410, ČSN 75 5630 a musí splňovat podmínky zákona č. 274/2001Sb. a vyhlášky č.
428/2001 Sb. v platném znění. Napojení na stávající vodovod pro veřejnou potřebu bude provedeno
po dohodě s vedoucím provozu vodovodů.
f) Před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedena tlaková zkouška podle normy
ČSN EN 805 (Vodárenství - Poţadavky na vnější sítě a jejich součásti) včetně desinfekce a vyčištění
navrhovaného potrubí.
g) Před uvedením provizorních vodovodů (suchovodu) do provozu bude provedena tlaková zkouška
podle normy ČSN EN 805 (Vodárenství - Poţadavky na vnější sítě a jejich součásti) včetně
desinfekce a vyčištění navrhovaného potrubí.
h) Poţadujeme v místech kříţení výkopů navrhovaných inţenýrských síti s našimi zařízeními navrhnout
vhodné zabezpečeni našeho zařízení. Podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla
zajištěna ochrana proti mechanickému poškození, Při zpětném zásypu musí být zemina pod
podkopaným zařízením řádně udusána. Obnaţená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou
zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškozeni
třetí osobou. Při pracích vedoucí ke statickému zabezpečení a ochraně proti mechanickému
poškození zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka VaK Přerov. Popis zabezpečeni
našich zařízení včetně vodovodních a kanalizačních přípojek poţadujeme doplnit d o realizační
dokumentace a předloţit k odsouhlasení před započetím realizace stavby.
i) Poloha našich zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádné
vyznačena. Vytyčení polohy vodárenských a kanalizačních zařízeni zajistí na zá kladě písemné
objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný provoz vodovodů a kanalizací, doručené
nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě
naší společnosti je oprávněni k činnosti v ochranném pásmu vodárenského a kanalizačního zařízení
plynoucí ze zákona odst. 5 § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
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j) Naše zařízeni je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Poţadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních práci uloţena povinnost
zabezpečeni ochrany stávajícího zařízeni ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
k) V ochranném pásmu našeho zařízení nesmí být bez souhlasu sprá vce vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí
nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jeho
příslušenství.
l) Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení vyzve zadavatel
nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodrţení podmínek
činnosti v ochranném pásmu. Poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení, zjištěnou
netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodlené společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s. Po provedení zemních prací v místě kříţení s naším zařízením poţadujeme
provést opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění die podmínek výrobce trub. Zemní práce ve
vzdálenosti menši jak 1,0m od vodárenských a kanalizačních zařízení a jejich příslušenství mohou
být prováděny pouze ručně.
m) V případě terénních úprav nad vodovodem pro veřejnou potřebu poţadujeme osadit poklopy
armatur do nivelety nového povrchu. Poklopy vodárenských armatur poţadujeme uloţit na
podkladové desky odpovídající dopravnímu zatíţení, Stavební činností nesmí dojít ke sníţení
stávajícího krytí vodovodního potrubí. Krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních
prací a terénních úprav sníţeno pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních
úprav větší jak 2,2 m. V případě terénních úprav nad kanalizaci pro veřejnou potřebu poţadujeme
nové vyskládání šachet do úrovně nového terénu, tzn. rozebrání šachty, výměna nutných skruţí
osazení přechodového kónusu a vyrovnávacích prstenců včetně poklopů.
n) Po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné
funkce vodárenských a kanalizačních zařízení dotčených stavbou. Po ukončení všech stavebních
prací poţadujeme předat naše vodohospodářská zařízení za účasti investora nebo dodavatele a
zástupce VaK Přerov, a, s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis. Součásti zápisu bude
geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma našich zařízení v
souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bvp (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu
DGN, který poţadujeme předat na VaK Přerov, a. s., pracoviště GIS. Při poškození vodovodního
nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně
nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
o) Při realizaci přeloţek vodovodů bude investor nebo jeho zástupce postupovat tak, aby odstávka
slévajícího vodovodního zařízení byla omezena na nejkratší moţnou dobu (max. 8 hodin) nutnou pro
přepojení stávajícího a nového zařízeni a provedení všech opatření na síti. Termín odstáv ky a její
délka dohodne investor stavby s vlastníkem zařízení nejméně 20 pracovních dnů předem.
Upozorňujeme, tak jak je uvedeno v uzavřené smlouvě na přeloţky vodárenských zařízení, ţe
součástí nákladů na přeloţku jsou i opatření na síti, odstavení a znov u uvedení do provozu
vodárenského zařízení, na němţ je přeloţka realizována, včetně nákladů na vypouštěnou vodu, vodu
potřebnou k proplachům při uváděni do provozu, vzorkování a nákladů na náhradní zásobení
odběratelů po dobu odstávky.
p) Realizační dokumentaci poţadujeme předloţit k odsouhlasení.
c) vyjádření dotčených vlastníků a provozovatelů inţenýrských sítí  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1109313309 ze dne 02.07.2020, aktualizace zn. 1116316626 ze dne
25.06.2021
 GasNet, s.r.o., zastoupení GridServices, s.r.o., zn. 5002159421 ze dne 02.07.2020, aktualizace zn.
5002333139 ze dne 12.03.2021, zn. 5002353600 ze dne 09.04.2021
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zn. 2017/1180/Pj-S5 ze dne 22.08.2017, aktualizace zn.
2020/1684/Kv-S5 ze dne 09.11.2020
 CETIN a.s Praha, č.j. 544380/21 ze dne 19.02.2021
 ČD – Telematika a.s. Praha, zn. 2985/2017 ze dne 09.03.2017, prodlouţení platnosti dne 25.03.2019,
revize vyjádření ze dne 10.02.2021
 itself s.r.o., Brno č.j. 15/002105-E ze dne 28.02.2020, č.j. 20/005393 ze dne 20.10.2020
 NET4GAS, s.r.o. Praha zn. 5794/19/OVP/Z ze dne 09.07.2019, zn. 6738/21/OVP/Z ze dne
17.06.2021
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Nej.cz s.r.o. Praha zn. VYJNEJ-2020-02722-01 ze dne 09.06.2020, zn. VYJNEJ-2020-02722-03 ze
dne 30.04.2021
 Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava č.j. 23729/Pel/140317-1 ze dne 25.05.2017, zn. RTSM/20180529001/PP ze dne 29.05.2018, zn. RTSM/20200717-001/PP ze dne 04.08.2020, č.j. RTSM/20210610004/PP ze dne 10.06.2021
 T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha č.j. E29693/20 ze dne 13.07.2020, č.j. E27580/21 ze dne
24.05.2021,
která jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, kdy podmínky v nich
stanovené budou při realizaci stavby plněny a respektovány.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, tzn. účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 109
písm. a) aţ d) stavebního zákona:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4,
IDDS: zjq4rhz, v zastoupení společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13,
Veveří, 602 00 Brno 2 IDDS: 4xbdrqj, Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02
Přerov 2, Obec Bochoř, Náves 202/41, 751 08 Bochoř, IDDS: tyjb4s6, Obec Věţky, Věţky 17, 751 19
Vlkoš u Přerova, IDDS: 6njasgh, Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní
Moštěnice, IDDS: z8gbd6i, Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, ČEZ Distribuce, a. s., IDDS:
v95uqfy, GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t, CETIN
a.s., IDDS: qa7425t, ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9, Nej.cz
s.r.o., IDDS: 66nkwcv, T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt,
ING Bank N.V., IDDS: frrbzzg, itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a, PRECHEZA a.s., IDDS: sbnfsqn, Správa
ţeleznic, státní organizace, IDDS: uccchjm, Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg, Státní pozemkový
úřad, IDDS: z49per3, České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf, 108
Investment Advisory s.r.o., IDDS: z3hcbz5, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
IDDS: ur4k8nn, ÚSOVSKO a. s., IDDS: n58u2xz, SALIX MORAVA a.s., IDDS: wm3f6uu, ZS
Pobečví a.s., IDDS: 7kzg645, LOM PRAHA s.p., IDDS: drpizqr, OKNOREALIT s.r.o., IDDS:
cy8msvg, osoba neznámá: Davídek Antonín, Domov důchodců, Pavlovice u Přerova, zastoupený
opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici
1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, osoba neznámá: Davídek Antonín, Dluhonice 6, 750 02
Přerov, zastoupený opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094,
sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, osoba neznámá: Davídková Růţena,
Dluhonice 6, 750 02 Přerov, zastoupená opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.,
IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, osoba neznámá: Kavka
Leopold, Dluhonice 17, 750 02 Přerov, zastoupený opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, osoba
neznámá: Kavková Pavlína, Dluhonice 17, 750 02 Přerov, zastoupená opatrovníkem ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00
Olomouc, osoba neznámá: Roháčová Zuzana, Denisova 8, 750 02 Přerov, zastoupená opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc, osoba neznámá: Hanzlíková Marie, adresa neznámá, zastoupená opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9, Jan Obadálek, U milosrdných č.p. 852/12, 110 00 Praha 1-Staré Město,
zastoupený opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na
Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Marcela Uvízlová, U Výstaviště č.p. 524/3, Přerov IMěsto, 750 02 Přerov 2, zastoupená opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.,
IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Přerov 2, Eva Šáchová,
Tyršova č.p. 274/46, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4, Vladimír Slaný, Dr. Milady Horákové č.p.
22/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4, Aneţka Slaná, Dr. Milady Horákové č.p. 22/5, Přerov IIPředmostí, 751 24 Přerov 4, Vít Horák, Rokytnice č.p. 385, 751 04 Rokytnice u Přerova, Dagmar
Horáková, Rokytnice č.p. 385, 751 04 Rokytnice u Přerova, Pavel Berka, U Hřiště č.p. 177/3, Přerov VDluhonice, 750 02 Přerov 2, Alois Hlávka, Bezručova č.p. 2185/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2,
Jaroslav Horák, Náves č.p. 152/56, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Milada Horáková, U
Ţebračky č.p. 576/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Pavel Jeţík, U Zbrojnice č.p. 46/3, Přerov VDluhonice, 750 02 Přerov 2, Lenka Nováková, Mladé Buky č.p. 52, 542 23 Mladé Buky, Rostislav
Pírek, Na Hrázi č.p. 2086/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Jitka Šafránková, Borošova č.p. 630/3,
Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415, Milan Tomeček, Náves č.p. 8/31, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov
23

2, Marie Zamazalová, Tyršova č.p. 282/47, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4, Anna Gottwaldová,
Jana Ţiţky č.p. 677, 686 06 Uherské Hradiště 6, Boţena Miklendová, Kabelíkova č.p. 2676/14, Přerov
I-Město, 750 02 Přerov 2, Miloslava Procházková, Druţební č.p. 1603/1, 792 01 Bruntál 1, Petra
Formelová, Bayerova č.p. 1496/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Josef Sopouch, Dr. A. Stojana č.p.
111/13, 751 17 Horní Moštěnice, Michal Plintovič, Havlíčkova č.p. 732/15, 767 01 Kroměříţ 1, Aloisie
Netopilová, Dr. A. Stojana č.p. 10/18, 751 17 Horní Moštěnice, František Janda, Zámostí č.p. 46/13,
751 17 Horní Moštěnice, Miroslav Hofschneider, Mlýnská č.p. 523, 798 17 Smrţice, Zdeněk Matlocha,
Za Zahradami č.p. 385/4, Nemilany, 783 01 Olomouc 18, Zdeňka Pitnerová, Němčice č.p. 4, 768 43
Kostelec u Holešova, Vladimír Moučka, Sušilova č.p. 1751/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Marie
Moučková, Sušilova č.p. 1751/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Hana Šejdová, Kosmákova č.p.
305/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Maria Tillová, Sušilova č.p. 1751/6, Přerov I-Město, 750 02
Přerov 2, Helena Chromečková, Pavlovice u Přerova č.p. 69, 751 11 Radslavice, Jiří Rozkošný, Náves
č.p. 24/15, Bochoř, 750 02 Přerov 2, Aleš Kratochvil, Na Sídlišti č.p. 207, 783 49 Lutín, Vladimír Uhlíř,
9. května č.p. 208, 783 07 Město Libavá, Zdeňka Špundová, Dr. Milady Horákové č.p. 20/1, Přerov IIPředmostí, 751 24 Přerov 4, Josef Procházka, Zámostí č.p. 50/17, 751 17 Horní Moštěnice, Věra
Ungerová, U Parku č.p. 4/9, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Petr Máj, Velká Dláţka č.p. 309/1,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Zdeněk Máj, Mírová č.p. 65/32, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2,
Pavla Nelešovská, Druţstevní č.p. 238/47, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Dana Svobodová,
Dráţní č.p. 82/5, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Libor Zapletal, Alojzov č.p. 184, 798 04 Určice,
Ing. Jiří Kubík, Kyselovská č.p. 30/36, Kanovsko, 751 19 Vlkoš u Přerova, Otakar Hoferek, Kabelíkova
č.p. 2765/22, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Eva Oujezdská, Vinohrádky č.p. 98/9, Přerov VIIČekyně, 751 24 Přerov 4, Hana Vymětalová, Velká Dláţka č.p. 310/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2,
Marie Skřečková, Kosmákova 1879/7, Přeov I-Město, 750 02 Přerov 2, Pavel Hradil, Rataje č.p. 1463,
539 01 Hlinsko v Čechách 1, Jitka Pavelková, U Parku č.p. 6/7, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2,
Dalibor Kubík, U Parku č.p. 20/16, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Josef Zich, Mírová č.p. 70/13,
Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Jan Greň, Za Sokolovnou č.p. 750, 533 41 Lázně Bohdaneč,
Marek Mohapl, Podolí č.p. 6, 751 16 Ţelatovice, Eva Heroldová, U Potoka č.p. 46, Suchohrdly, 669 02
Znojmo 2, Zdeněk Rudolf, Havraníky č.p. 97, 669 02 Znojmo 2, Jitka Hradečná, Rokytnice č.p. 386,
751 04 Rokytnice u Přerova, TJ Sokol Dluhonice, z.s., K Rokytnici č.p. 52/15, 750 02 Přerov VDluhonice, Eva Skálová, Kozinova č.p. 269/3, 789 01 Zábřeh, Alice Šebelová, Lesnická č.p. 2069/11,
789 01 Zábřeh, Radek Galnor, Slaměníkova č.p. 2406/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, František
Karas, Velká Dláţka č.p. 310/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Petr Špalek, Náves č.p. 40/6, Bochoř,
750 02 Přerov 2, Pavel Kříţka, Pod Skalkou č.p. 77/19, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4,
Bohumíra Kříţková, Pod Skalkou č.p. 77/19, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4, Vladimír Navrátil,
Tyršova č.p. 8/4, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4, Vlastimil Němec, Ţelatovice č.p. 175, 751 16
Ţelatovice, Zdeněk Švéda, Druţstevní č.p. 181, Rychlov, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1, Tomáš
Vrba, nám. T. G. Masaryka č.p. 224/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Věra Gardavská,
Komenského č.p. 899/14, 779 00 Olomouc 9, Zdeněk Janota, Masarykova třída č.p. 954, Lutyně, 735 14
Orlová 4, JUDr. Igor Jusko, Jána Nálepky č.p. 2478/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Martina
Klemešová, U Dvora č.p. 265/21, 751 02 Troubky nad Bečvou, Lada Rikanová, Mervartova č.p. 629/7,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Jan Schneider, Kříţkovského č.p. 715/62, Muglinov, 712 00 Ostrava
12, Marek Schneider, Masarykova třída č.p. 838, Lutyně, 735 14 Orlová 4, Radek Zahradník, Wurmova
č.p. 130/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Miroslava Hanáčková, Sokolská 2779/5, Přerov I-Město,
750 02 Přerov 2, Jiří Mohapl, Kosmákova 2022/8, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, IDDS: dnq3z9q,
Pavel Mohapl, Sokolská 2792/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Jaroslava Mohaplová, Popovická
381/33, Přerov II-Předmostí, 751 024 Přerov 4, Jana Pechová, Velká Dláţka č.p. 318/23, Přerov I-Město,
750 02 Přerov 2, Jiřina Langová, Lesní č.p. 514, Staré Město, 739 61 Třinec 1, Petr Matlocha, Nádraţní
č.p. 303/24, 751 17 Horní Moštěnice, Vojtěška Suchyňová, Dr. A. Stojana č.p. 78/20, 751 17 Horní
Moštěnice, Marie Uhlířová, Dr. A. Stojana č.p. 16/4, 751 17 Horní Moštěnice, Vilma Uhlířová, Tetčická
č.p. 268, Omice, 664 41 Troubsko, Petr Navrátil, Náměstí Dr. M. Tyrše č.p. 66/12, 751 17 Horní
Moštěnice, Josef Morbicr, Nábřeţí č.p. 252/15, Bochoř, 750 02 Přerov 2, Jaroslava Morbicrová, Nábřeţí
č.p. 252/15, Bochoř, 750 02 Přerov 2, Anna Halouzková, U Parku č.p. 21/15, Přerov III-Lověšice, 750
02 Přerov 2, Helena Zmijová, Druţstevní č.p. 32/49, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Vladimír
Procházka, Ţerotínova č.p. 2910/57, 767 01 Kroměříţ 1, Josef Brázda, Lazníky č.p. 145, 751 25
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Ivan Švehla, Loukov č.p. 117, 768 75 Loukov, Šárka Komínková, 9.
května č.p. 12/37, Kanovsko, 751 19 Vlkoš u Přerova, Anna Martínková, Zahradní č.p. 522/41, 751 17
Horní Moštěnice, Ing. Jiří Měšťánek, Náves č.p. 25/13, Bochoř, 750 02 Přerov 2, Zdeněk Skřeček,
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Mostní č.p. 54/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Miroslav Chmelař, Svazarmovská č.p. 1577, 756 61
Roţnov pod Radhoštěm 1, Jindřiška Zavadilová, Partyzánská č.p. 167/23, Bochoř, 750 02 Přerov 2,
zastoupená opatrovníkem: Jindra Pardubická, nar. 03.10.1949, bytem Jiţní čtvrť I 2487/29, 750 02
Přerov 2, Marie Hradilová, Bělidla č.p. 1219, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1, Simona Paulová, Záříčí
č.p. 228, 768 11 Chropyně, Eva Peřinová, nám. 3. května č.p. 1605, 765 02 Otrokovice 2, Světluše
Břečková, Tištín č.p. 168, 798 29 Tištín (doručovací adresa Přívozní 305, 691 67 Šakvice), Pavla
Stoklásková, Větrná č.p. 2/28, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2, Libuše Hynková, Dvořákova č.p.
2655/37, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Jiří Janků, Bohuslava Němce č.p. 2703/15, Přerov I-Město,
750 02 Přerov 2, Janina Patsch Krystyna, Hraběšice č.p. 68, 788 15 Hraběšice, Jaromír Caletka, U
Parku č.p. 262/8, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, Jitka Caletková, U Parku č.p. 262/8, Přerov IIILověšice, 750 02 Přerov 2, Alena Oplocká, Mikoláše Alše č.p. 228/5, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6,
Jaromír Dostál, Náves č.p. 56/42, Bochoř, 750 02 Přerov 2, Nela Dostálová, Náves č.p. 15/49, Bochoř,
750 02 Přerov 2 (doručovací adresa Zahradní 446/6, Bochoř, 750 02 Přerov 2), Květoslava Vostalová,
Sněţná č.p. 2542, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 1, Renata Klimecká, Pod Skalkou 77/19, 751 24
Přerov II-Předmostí, Miroslav Čermák, Velká Dláţka 317/21, 750 02 Přerov I-Město, Petr Toman,
Kostelní 212, 751 14 Dřevohostice, Eva Tomanová, Náměstí č.p. 190, Šaratice, 683 52 Křenovice u
Slavkova.
II. vydává rozhodnutí podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o zařazení stavby vodních děl do příslušné kategorie
z hlediska technickobezpečnostního dohledu dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním
dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, následovně - Dobrčický potok, ř. km 0,000 – 0,450, obec Horní Moštěnice, vodní tok Dobrčický potok, číslo
hydrologického pořadí povodí 4-12-02-0930, druh a typ díla – Ochranná hráz, zemní, betonová zeď IV. kategorie,
- Bečva, Přerov PPO pod jezem, ochranné hráze a zdi na pravém břehu (SO 02.1, SO 04.2, SO 04.4),
obec Přerov, vodní tok Bečva, číslo hydrologického pořadí povodí 4-11-2-07210, druh a typ vodního
díla - Ochranná hráz, zemní, betonová zeď – III. kategorie,
na základě posudku pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu
vypracovaného spol. Vodní díla – TBD a.s. Brno pod zn. O 9270/20/B dne 02.03.2020 pro vodní díla
„Dobrčický potok, ř. km 0,000 – 0,450, k.ú. Horní Moštěnice, kraj Olomoucký“ v rámci SO 321 Přeloţka
Dobrčického potoka a „Bečva, Přerov PPO pod jezem, ochranné hráze a zdi na pravém břehu“ v rámci SO
324 Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209.
Stanovuje následující podmínky a povinnosti:
1. Dohled u určených vodních děl bude prováděn v souladu s platnou legislativou (v době vydání
rozhodnutí dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
ve znění pozdějších předpisů).
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4, v
zastoupení: Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 46347488, Kounicova 271/13, Brno-střed, Veveří, 602 00
Brno 2.
Odůvodnění:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství a
zemědělství, obdrţel dne 27.08.2020 ţádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, zastoupeného na základě plné moci obchodní společností
Dopravoprojekt Brno, a. s., sídlem Kounicova 271/31, Brno-střed, Veveří, Brno, o vydání povolení
k nakládání s vodami a o stavebního povolení vodních děl, zúţené dne 06.11.2020 na ţádost o vydání
stavebního povolení vodních děl, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Dnem podání ţádosti bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení.
Vodoprávní řízení bylo vedeno rovněţ v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
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Vodoprávní úřad zjistil, ţe ţádost neposkytuje dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí. Ţadatel byl proto
dne 05.10.2020 vyzván k doplnění ţádosti a usnesením č.j. MMPr/187253_u/2020/Ta bylo rozhodnuto o
přerušení řízení. Správní orgán podle ustanovení § 39 odst.1 správního řádu usnesením určil účastníkovi
přiměřenou lhůtu k provedení úkonu v termínu do 29.01.2021, protoţe ji nestanoví zákon a bylo toho
zapotřebí. Určením lhůty nebyl ohroţen účel řízení ani nebyla porušena rovnost účastníků.
Vodoprávní úřad zjistil, ţe vlastníci pozemků p. č. 7104/5, 7106/71, 7104/8, 7106/91, 7113/1, 7113/3,
6055/1, k.ú. Přerov, na nichţ má být uskutečněna stavba, jsou neznámí (na listu vlastnickém uvedeni bez
identifikátoru) nebo zemřelí a doposud není dokončeno dědické řízení. Speciální vodoprávní úřad zahájil
činnosti vedoucí ke zjištění údajů u osob, které jsou účastníky řízení a které se v důsledku smrti účastníka
řízení staly dalšími účastníky řízení, a zaslal ţádosti o poskytnutí osobních údajů na Magistrát města Přerova,
Odbor evidenčních správních sluţeb a obecního ţivnostenského úřadu, odd. evidenčně správních agend a
matriky pod č.j. MMPr/209611/2020/Ta ze dne 07.10.2020 a pod č.j. MMPr/216741/2020/Ta ze dne
15.10.2020 a na příslušný Okresní soud v Přerově pod č.j. MMPr/219038/2020/Ta ze dne 29.10.2020.
Podáním ze dne 06.11.2020 ţadatel poţádal o zúţení ţádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a
stavebního povolení vodních děl, v rozsahu stavebních objektů SO 337 Retenční nádrţ č.7 v km 81,1, SO
343 Záchytná usazovací nádrţ č.13 v km 83,78, SO 344 Záchytná usazovací nádrţ č.14, a to z důvodu
sloţitějšího správního řízení s ohledem na potřebu vydání povolení nakládání s vodami k uvedeným
stavebním objektům. Současně ţadatel podáním ze dne 06.11.2020 vzal ţádosti o vydání povolení
k nakládání s vodami a stavebního povolení vodních děl v rozsahu stavebních objektů SO 337, SO 343, SO
344, zpět, s tím, ţe nové ţádosti budou podány v samostatném vodoprávním řízení.
Na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 38 A 6/2020 vodoprávní úřad zjistil, ţe rozhodnutí o
změně územního rozhodnutí Městského úřadu Přerov č. 32/2006, které vydal Magistrát města Olomouce,
Odbor stavební, odd. územně správním pod č.j. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem, sp.zn. S-SMOL/175637/
2018/OS dne 19.11.2019, není pravomocné. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad přípisem č.j.
MMPR/249256/2020/Ta ze dne 22.12.2020 vyzval ţadatele o doplnění rozhodnutí v uvedené věci včetně
doloţky právní moci, a to v termínu do 29.01.2021.
Ţadatel dne 19.01.2021 podal pod č.j. MMPr/009126/2021/STAV/ZEM ţádost o prodlouţení lhůty
k provedení úkonu. Důvodem prodlouţení lhůty byla skutečnost, ţe v současné době probíhají činnosti, které
by vedly k vydání nového územního rozhodnutí, jeţ bylo zrušeno Krajským soudem v Ostravě. Vodoprávní
úřad podle ust. § 39 odst. 2 správního řádu stanovenou lhůtu usnesením č.j. MMPr/017216/2021/Ta ze dne
08.02.2021 prodlouţil, a to v termínu do 30.04.2021.
Následně vodoprávní úřad svým usnesením pod č. j. MMPr/210172/2020/Ta ze dne 23.03.2021 ustanovil
opatrovníka účastníkům řízení, kteří byli osobami neznámými nebo potencionálními dědici po zemřelé.
Ţadatel dne 27.04.2021 podal pod č.j. MMPr/070388/2021/STAV/ZEM ţádost o prodlouţení lhůty
k provedení úkonu. Důvodem prodlouţení lhůty byla skutečnost, ţe nové rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje č.j. KUOK 40737/2021, Sp.zn. KÚOK/16802/2020/OSR/7515 ze dne 14.04.2021
nabude právní moci dne 29.04.2021 a následně bude nutno poţádat o udělení souhlasu podle ust. § 15
stavebního zákona příslušný správní orgán. Vodoprávní úřad podle ust. § 39 odst. 2 správního řádu
stanovenou lhůtu usnesením č.j. MMPr/070925/2021/Ta ze dne 29.04.2021 prodlouţil, a to v termínu do
14.05.2021.
Vodoprávní úřad svým usnesením pod č. j. MMPr/091917/2021/Ta ze dne 19.05.2021 ustanovil opatrovníka
dalším účastníkům řízení, kteří byli osobami neznámými.
Ke dni 07.05.2021 ţadatel doplnil podklady nezbytné k vydání oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství a
zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad oznámil svým opatřením č. j. MMPr/094165/2021/Ta ze dne
20.05.2021 s odkazem na ust. § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, zahájení stavebního a
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nařídil k projednání věci ústní
jednání. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.
26

Vodoprávní úřad současně s oznámením o zahájení stavebního řízení postupem podle ust. § 25 správního
řádu (vyvěšením na úřední desce) zveřejnil i ţádost o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního
povolení ze dne 27.08.2020, zúţenou dne 06.11.2020 na ţádost o stavební povolení.
Jelikoţ se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZPVŢP“), je stavební řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŢP navazujícím řízením.
Vodoprávní úřad současně upozornil účastníky řízení i dotčené orgány, ţe mohou své námitky, resp. svá
stanoviska k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve
stejném smyslu byla poučena i veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŢP.
Protoţe byly vodoprávnímu úřadu MM Přerov dobře známy poměry staveniště a ţádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, upustil
vodoprávní úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě.
Vodoprávní úřad umoţnil účastníkům řízení, dotčeným orgánům i veřejnosti uvedené v ustanovení § 3 písm.
h) ZPVŢP nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to předem před ústním jednáním na
Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství a
zemědělství a následně při ústním jednání.
Podáním ze dne 02.06.2021 se do stavebního řízení přihlásil jako účastník řízení spolek Krajina Dluhonice,
z.s., U Zbrojnice 46/3, 750 02 Přerov, IČ: 26531437, současně podal ţádost o pořízení kopie textové části
spisu stavebního řízení. Vodoprávní úřad dne 09.06.2021 této ţádosti vyhověl.
Dne 16.06.2021 bylo účastníkům řízení p. Milanu Tomečkovi, dat. nar. 28.07.1952, Dluhonice 8,
750 02 Přerov, p. Pavlu Kříţkovi, dat. nar. 25.05.1946, Pod Skalkou 77/19, 751 24 Přerov - Předmostí,
umoţněno nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, v kanceláři Magistrátu města Přerova,
Odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, viz. záznamy
o nahlíţení do spisu vedené pod spis. zn. 2020/178968/STAV/ZEM/Ta.
Dne 21.06.2021 bylo účastníkům řízení p. Olze Horákové, dat. nar. 24.02.1975, Pod Skalkou 78/21, 751 24
Přerov – Předmostí, p. Pavlu Kříţkovi, dat. nar. 25.05.1946, Pod Skalkou 77/19, 751 24 Přerov – Předmostí,
umoţněno nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, v kanceláři Magistrátu města Přerova,
Odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, viz. záznamy
o nahlíţení do spisu vedené pod spis.zn. 2020/178968/STAV/ZEM/Ta.
Podáním ze dne 17. 06. 2021 se do stavebního řízení přihlásil jako účastník řízení spolek Voda z Tetčic, z.s.,
Hybešova 178, 664 17 Tetčice, IČ: 22678956, a současně podal připomínky v rozsahu obecných poţadavků
pro stavební řízení body 1), 2), 3) a dále 4), 5), jejichţ vypořádání je uvedeno níţe.
Podáním ze dne 18.06. 2021 se do stavebního přihlásil jako účastník řízení spolek Děti Země - Klub za
udrţitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, IČ: 67010041, následně podáním ze dne 23.06.2021 podal
námitky č. 2, jejichţ vypořádání je uvedeno níţe.
Podáním ze dne 23.06.2021 přihlášený účastník řízení spolek Krajina Dluhonice, z.s., U Zbrojnice 46/3,
750 02 Přerov, IČ: 26531437, podal vyjádření, námitky, jejichţ vypořádání je uvedeno níţe.
Podáním ze dne 23.06.2021 obdrţel vodoprávní úřad souhlasné závazné stanovisko k ověření změn
prioritního dopravního záměru, které by mohly mít negativní vliv na ţivotní prostředí, vydané Ministerstvem
ţivotního prostředí, Odborem posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence, pod č.j.
MZP/2021/710/2942 ze dne 22.06.2021.
Ústní jednání se konalo dne 24. 6. 2021 v budově Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a
ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2. Zúčastnění
byli seznámeni s obsahem vedeného stavebního řízení vodních děl navrţených v rámci stavby úseku dálnice
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“, projektant popsal jednotlivé stavební objekty. V rámci ústního
jednání byla vznesena připomínka ke stavebnímu objektu SO 324 p. Milanem Tomečkem, která je součástí
protokolu a vzneseny námitky p. Pavla Kříţka a p. Bohumíry Kříţkové, které jsou rovněţ součástí (přílohou)
protokolu, přičemţ p. Pavel Kříţek odmítl podepsat protokol z důvodu majetkového vyrovnání. Další
připomínky ani námitky nebyly vzneseny.
Účastník řízení p. Milan Tomeček v rámci ústního jednání upozornil (citace), ţe na pozemky pro SO 324
Úprava koryta Bečvy pod estakádou bylo vydáno stavební povolení k provedení protipovodňových úprav
v rámci rozšíření právních předchůdců společnosti Precheza, a.s. Vzhledem k tomu, ţe stavba nebyla dosud
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realizována, nelze na stejné pozemky vydat další stavební povolení. Není řešeno, jak stavbou bude ovlivněna
stavba poldru.
P. Milan Tomeček není vlastníkem pozemků, na nichţ má být stavba SO 324 prováděna ani vlastníkem
pozemků sousedících se stavbou. Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona můţe účastník řízení uplatnit námitky
proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Pokud v námitkách nejsou
uvedeny skutečnosti, které by zakládaly jeho postavení jako účastníka řízení, k námitkám se v souladu
s § 114 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíţí. Důkaz o svém tvrzení týkajícím se SO 324 (ţe bylo vydáno
stavební povolení na protipovodňové opatření společnosti PRECHEZA) pan Tomeček nedoloţil. Přesto, aby
byla naplněna zásada legality, která je vyjádřena v ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, kdy je správní
orgán povinen šetřit soulad se zákony a ostatními právními předpisy, vodoprávní úřad tuto skutečnost
ověřoval u společnosti PRECHEZA. Na základě zjištěných skutečností, kdy společnost Precheza, a.s. nemá
námitky proti povolení stavby v projednávané podobě, není otázka případných povinností společnosti
Precheza, a.s. ohledně vybudování protipovodňových opatření předmětem tohoto stavebního řízení.
Stavba ,,Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ byla umístěna rozhodnutími (územním rozhodnutím
č. 32/2006 a změnou územního rozhodnutí č. 82/2019). Vodoprávní úřad tedy postupoval dle § 114 odst. 2
stavebního zákona a k námitkám, které mohly být uplatněny při těchto územních řízeních, nemohl
přihlédnout.
Z další námitky týkající se absentujícího řešení, jak bude stavbou ovlivněna stavba blíţe nespecifikovaného
poldru, není jednoznačně zřejmé, jaký poldr má pan Tomeček na mysli. Vodoprávní úřad se domnívá, ţe se
má jednat o poldr, resp. vodní dílo „Skalička“, které má být budováno u obce Hustopeče nad Bečvou jako
součást systému protipovodňové ochrany v povodí Bečvy. Stavební objekt SO 324 je navrţen cca v ř. km 9
vodního toku Bečva, realizace vodního díla Skalička je předpokládána cca v ř. km 50 na vodním toku Bečva
výše po toku. Lze tedy naprosto vyloučit jakýkoliv vliv stavby SO 324 na stavbu vodního díla Skalička.
Naopak, pokud bude někdy v budoucnu realizováno vodní dílo Skalička, bude jeho hlavním účelem
transformovat povodňové průtoky dále po toku a bude docházet k ovlivnění průtoků níţe po toku, nikoliv
obráceně (navíc v místě, které je vzdáleno 40 km). Úprava koryta v rámci objektu SO 324 má navíc spočívat
v opevnění levého břehu kamennou rovnaninou se záhozovou patkou, přičemţ opevnění kopíruje stávající
tvar terénu a svah koryta. V pravém břehu dochází k rozšíření stávajících berem a jejich výškové úpravě, kdy
vlivem těchto úprav zároveň dochází k odsazení pravobřeţní hráze dále od toku, coţ vzhledem k tomu, ţe se
v těchto místech jedná o konkávní část meandru, bude mít pozitivní vliv k zamezení erozivního působení
tekoucí vody.
Podáním ze dne 07.07.2021 a ze dne 12.07.2021 účastník řízení spolek Krajina Dluhonice, z.s., U Zbrojnice
46/3, 750 02 Přerov, IČ: 26531437 podal ţádost o informaci a pořízení kopií případných vyjádření účastníků
řízení, dotčených orgánů a úřadů, které byly do spisu dodány po jejich vyhlášení veřejnou vyhláškou, s tím,
ţe vyjádření ostatních přihlášených spolků nejsou nutná. Vodoprávní úřad dne 13.07.2021 této ţádosti
vyhověl.
Podáním ze dne 28. 06. 2021 byl řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje doručen přípis primátora
statutárního města Přerova, Ing. Petra Měřínského, pod č. j. MMPr/126664/2021/ORG, kterým byly
postoupeny námitky podjatosti, které vznesl dne 22. 06. 2021 spolek Děti Země - Klub za udrţitelnou
dopravu, IČ 67010041, se sídlem Cejl 866/50a, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen „podatel“).
V postoupeném podání byla vznesena námitka systémové podjatosti celého Magistrátu města Přerova,
sídlem nám. T. G. Masaryka 2, 750 11 Přerov (dále jen „MM Přerova“) – tedy všech zaměstnanců MM
Přerova včetně tajemníka a dále i města Přerova. Vznesená námitka systémové podjatosti se týkala řízení o
vydání povolení k nakládání s vodami a řízení o vydání stavebního povolení na stavební záměr pod názvem
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“, zahrnující stavbu v rozsahu výše uvedených stavebních
objektů, vedeného na základě ţádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4, v zastoupení na základě plné moci společnosti Dopravoprojekt Brno
a.s., IČO: 463 47 488, sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný úřad podle ustanovení § 14 odst. 3, 4 a 5 a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil obdrţenou námitku systémové podjatosti
vznesenou podatelem a dne 14.07.2021 vydal usnesení pod č. j. KUOK 74087/2021, spis.zn.
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KÚOK/69025/2021/OŢPZ/9081 o vyloučení Magistrátu města Přerova a Ing. Petra Měřínského, primátora
města Přerova z úkonů správního řízení vedeného ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a vydání
stavebního povolení na stavební záměr pod názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“. Současně
tímto usnesením pověřil vedením řízení výše uvedených řízení v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 a § 131
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Olomouce.
Následně byl Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí dne 15.07.2021 předán kompletní spis
v originále přípisem č.j. MMPr/136810/2021/Ta Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a
ţivotního prostředí, odd. vodního hospodářství a zemědělství, a to na základě předběţné vykonatelnosti výše
uvedeného usnesení č. j. KUOK 74087/2021, spis.zn. KÚOK/69025/2021/OŢPZ/9081 ze dne 14. 7. 2021, ve
věci námitky podjatosti.
Dne 03.08.2021 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, obdrţel podání
nazvané jako „odvolání“ od pana Pavla Kříţka, nar. 25.05.1946 a paní Bohumíry Kříţkové, nar. 25.08.1947,
oba bytem Pod Skalkou 77/19, 751 24 Přerov, proti usnesení krajského úřadu vydaného dne 14.07.2021 pod
č. j. KUOK 74087/2021. Dne 04.08.2021 krajský úřad zaslal podatelům výzvu k doplnění odvolání se
stanovením závazné lhůty. Po posouzení doplněného podání ve smyslu ust. § 37 odst.1 správního řadu
krajský úřad konstatoval, ţe na uvedené podání nelze pohlíţet jako na odvolání, ale spíše jako námitky vůči
probíhajícímu stavebnímu a vyvlastňovacímu řízení. Následně krajský úřad podáním ze dne 19.08.2021 výše
uvedené námitky přípisem č.j. KUOK 86742/2021 ze dne 17.08.2021 předal Magistrátu města Olomouce,
Odboru ţivotního prostředí.
V souvislosti s vyhověním námitce systémové podjatosti (tj. podjatosti celého MMPr, včetně tajemníka a
primátora) byl vodoprávní úřad MMOl nucen zaobírat se tím, zda u Statutárního města Přerova jako
ustanoveného opatrovníka nenastaly důvody pro zrušení opatrovnictví ve smyslu § 32 odst. 7 správního řádu.
Vodoprávní úřad vzal v úvahu skutečnost, ţe ve vedeném stavebním řízení existují důvodné pochybnosti o
nepodjatosti, a to nikoliv pouze konkrétní úřední osoby, ale „všech relevantních pracovníků MMPr, včetně
tajemníka a primátora“ (s odkazem na usnesení č.j. KUOK 74087/2021 ze 14.07.2021, kdy KÚOK přistoupil
k pověření jiného věcně příslušného vodoprávního úřadu projednáním ţádosti ve věci výše uvedené stavby).
Na základě výše uvedených skutečností, za předpokladu, ţe Statutární město Přerov jako ustanovený
opatrovník by nemuselo řádně hájit zájmy neznámých vlastníků a spoluvlastníků pozemků dotčených
stavbou, vodoprávní úřad MMOl usneseními pod č.j. SMOL/209322/2021/OZP/VH/ Sko ze dne 24.08.2021
a č.j. SMOL/209343/2021/OZP/VH/Sko ze dne 24.08.2021 zrušil předchozí ustanovení opatrovníka.
Dále oznámeními č.j. SMOL/209383/OZP/VH/Sko ze dne 24.08.2021 a č.j. SMOL/223026/2021/
OZP/VH/Sko ze dne 13.09.2021, vodoprávní úřad oznámil svůj úmysl ustanovit opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice,
779 00 Olomouc 9, s tím, ţe nově navrhovaný opatrovník můţe své vyjádření k úmyslu ustanovení
opatrovníkem speciálnímu stavebnímu úřadu sdělit do 5 dnů ode dne doručení tohoto opatření. V této lhůtě
nebyly vodoprávnímu úřadu sděleny ţádné závaţné důvody, které by bránily spol. ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o. funkci opatrovníka přijmout. Následně vodoprávní úřad ustanovil
usneseními č.j. SMOL/209472/2021/OZP/VH/Sko ze dne 02.09.2021 a č.j. SMOL/231926/2021/OZP/
VH/Sko ze dne 20.09.2021, opatrovníkem pro účastníky řízení, kteří jsou osobami neznámými nebo
potencionálními dědici po zemřelých, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094,
sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.
Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 131 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na základě usnesení
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství č.j. KUOK 74087/2021 ze
dne 14.07.2021, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, pokračoval v řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a vydání stavebního
povolení, zúţeného dne 06.11.2021 na řízení o vydání stavebního povolení, doposud vedeného Magistrátem
města Přerova, Odborem stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělením vodního hospodářství a
zemědělství, pod spis. zn. 2020/178968/STAV/ZEM/Ta.
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Vodoprávní úřad MMOl sdělením č.j. SMOL/220124/2021/OZP/VH/Sko ze dne 06.09.2021 oznámil
dokončení shromaţďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a umoţnil účastníkům řízení se před vydáním
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Účastnící řízení mohli své námitky popřípadě
důkazy k podkladům pro vydání rozhodnutí uplatnit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení tohoto
opatření. Do podkladů rozhodnutí bylo moţné nahlédnout u Magistrátu města Olomouce, Odboru ţivotního
prostředí, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc. Protoţe se jednalo o řízení vedené podle stavebního zákona a
současně o řízení s velkým počtem účastníků řízení, oznámení o zahájení řízení bylo doručeno podle
stavebního zákona (§ 112 stavebního zákona). Veškeré ostatní písemnosti v tomto řízení jsou podle § 2 odst.
5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, doručovány jednotlivě pouze ţadateli, obci na
jejímţ území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení v rámci
tohoto řízení byly veškeré následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou. K oznámenému
sdělení o seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny ţádné
další námitky a připomínky.
V rámci vydaného sdělení seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí podáním ze dne 10.09.2021
účastník řízení spolek Krajina Dluhonice, z.s., U Zbrojnice 46/3, 750 02 Přerov, IČ: 26531437 podal ţádost
o pořízení kopie závazného stanoviska podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaného Krajským úřadem
Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j. KUOK 47265/2021, SpZn.
KÚOK/45879/2021/ODSH-SH/131 dne 30.04.2021. Vodoprávní úřad MMOl dne 13.09.2021 této ţádosti
vyhověl. Následně dne 20.09.2021bylo zástupci spolku Krajina Dluhonice, z.s. umoţněno nahlíţení do spisu.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písmene a) aţ f) stavebního
zákona. Účastníkem tohoto řízení je:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níţ má být provedena změna, není-li stavebníkem
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, můţe-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, můţe-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, můţe-li
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Do okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad zahrnul v souladu s ustanovením § 9c odst. 3 písm. b)
ZPVŢP na základě přihlášky pobočný spolek Děti Země - Klub za udrţitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00
Brno, IČ: 67010041; spolek Voda z Tetčic, z.s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice, IČ: 22678956; spolek
Krajina Dluhonice, z.s., U Zbrojnice 46/3, 750 02 Přerov, IČ: 26531437.
Účastníci řízení podle § 109 a) aţ d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1
stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru
nemovitostí a jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
V obci Bochoř, v katastrálním území Bochoř, na pozemcích parc. č. 1056/3 (zahrada), parc. č. 1203/5
(ostat.pl.), parc. č. 1203/6 (ostat.pl.), parc. č. 1206 (orná půda), parc. č. 1219 (orná půda), parc. č. 1273/1
(orná půda), parc. č. 1307/3 (orná půda), parc. č. 1321/2 (ostat.pl.), parc. č. 1367 (orná půda), parc. č. 1380
(orná půda), parc. č. 1420 (orná půda), parc. č. 1521 (orná půda), parc. č. 1544 (orná půda), parc. č. 1647/3
(orná půda), parc. č. 1648/2 (orná půda), parc. č. 1649/1 (orná půda), parc. č. 2174/2 (orná půda), parc. č.
2174/4 (orná půda), parc. č. 2174/5 (orná půda), parc. č. 2174/20 (orná půda), parc. č. 2175/3 (orná půda),
parc. č. 2175/4 (orná půda), parc. č. 2175/5 (orná půda), parc. č. 2175/6 (orná půda), parc. č. 2175/7 (orná
půda), parc. č. 2175/8 (orná půda), parc. č. 2175/9 (orná půda), parc. č. 2175/10 (orná půda), parc. č. 2175/11
(orná půda), parc. č. 2175/12 (orná půda), parc. č. 2175/13 (orná půda), parc. č. 2175/14 (orná půda), parc. č.
2175/15 (orná půda), parc. č. 2175/16 (orná půda), parc. č. 2175/22 (orná půda), parc. č. 2175/23 (orná
půda), parc. č. 2176/3 (ostat.pl.), parc. č. 2176/5 (orná půda), parc. č. 2176/9 (orná půda), parc. č. 2176/10
(orná půda), parc. č. 2176/11 (orná půda), parc. č. 2176/12 (orná půda), parc. č. 2176/13 (orná půda), parc. č.
2176/14 (orná půda), parc. č. 2176/15 (orná půda), parc. č. 2176/16 (orná půda), parc. č. 2176/17 (orná
půda), parc. č. 2176/30 (orná půda), parc. č. 2176/31 (orná půda), parc. č. 2176/32 (orná půda), parc. č.
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2176/34 (orná půda), parc. č. 2176/45 (orná půda), parc. č. 2176/50 (orná půda), parc. č. 2176/52 (zahrada)
V obci Horní Moštěnice, v katastrálním území Horní Moštěnice, na pozemcích parc. č. 1174/9 (orná půda),
parc. č. 1174/113 (orná půda), parc. č. 1174/114 (orná půda), parc. č. 1174/115 (orná půda), parc. č. 1185/4
(orná půda), parc. č. 1185/7 (orná půda), parc. č. 1185/14 (orná půda), parc. č. 1185/20 (orná půda), parc. č.
1185/23 (orná půda), parc. č. 1236/9 (orná půda), parc. č. 1236/10 (orná půda), parc. č. 1236/11 (orná půda),
parc. č. 1236/26 (orná půda), parc. č. 1280/3 (orná půda), parc. č. 1289 (ostat.pl.), parc. č. 1458 (ostat.pl.),
parc. č. 1508/4 (ostat.pl.), parc. č. 1558/34 (orná půda), parc.č. 1558/44 (orná půda), parc.č. 1558/51 (orná
půda), parc.č. 1558/52 (orná půda), parc. č. 1559/2 (orná půda), parc. č. 1559/3 (orná půda), parc. č. 1559/4
(orná půda), parc. č. 1559/17 (ostat.pl.), parc. č. 1560 (orná půda), parc. č. 1561/3 (orná půda)
V obci Přerov, v katastrálním území Dluhonice, na pozemcích parc. č. 13/1 (zahrada), parc. č. 13/2 (zast.
pl.), parc. č. 15/3 (zast. pl.), parc. č. 15/6 (zahrada), parc. č. 57 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 63/1
(ostat.pl.), parc. č. 63/9 (zast. pl.), parc. č. 63/10 (zast. pl.), parc. č. 63/11 (zast. pl.), parc. č. 63/35 (zast. pl.),
parc. č. 63/36 (zast. pl.), parc. č. 63/37 (zast. pl.), parc. č. 63/38 (zast. pl.), parc. č. 63/39 (zast. pl.), parc. č.
63/40 (zast. pl.), parc. č. 63/41 (zast. pl.), parc. č. 63/42 (zast. pl.), parc. č. 63/43 (zast. pl.), parc. č. 63/44
(zast. pl.), parc. č. 63/45 (zast. pl.), parc. č. 63/46 (zast. pl.), parc. č. 63/48 (ostat.pl.), parc. č. 63/49 (zast.
pl.), parc. č. 1016/4 (ostat.pl.), parc. č. 1021/2 (ostat.pl.), parc. č. 1145/6 (zahrada), parc. č. 1145/7 (zahrada),
parc. č. 1145/9 (ostat.pl.), parc. č. 1145/12 (ostat.pl.), parc. č. 1145/13 (zahrada), parc. č. 1145/14 (zahrada),
parc. č. 1145/34 (ostat.pl.), parc. č. 1145/35 (ostat.pl.), parc. č. 1145/40 (ostat.pl.), parc. č. 1145/42
(ostat.pl.), parc. č. 1145/48 (orná půda), parc. č. 1145/50 (ostat.pl.), parc. č. 1145/52 (orná půda), parc. č.
1145/54 (orná půda), parc.č. 1145/62 (orná půda), parc. č. 1196 (orná půda), parc. č. 1198 (orná půda), parc.
č. 1300 (orná půda), parc. č. 1302 (orná půda), parc. č. 1303 (orná půda), parc. č. 1309 (ostat.pl.), parc. č.
1312 (ostat.pl.), parc. č. 1318 (travní p.), parc. č. 1321 (orná půda), parc. č. 1338 (orná půda), parc. č. 1350
(orná půda), parc. č. 1351 (ostat.pl.), parc. č. 1352 (travní p.), parc. č. 1353 (ostat.pl.)
V obci Přerov, v katastrálním území Lověšice u Přerova, na pozemcích parc. č. 47/1 (ovoc. sad), parc. č. 48
(zahrada), parc. č. 278/3 (orná půda), parc. č. 278/43 (orná půda), parc. č. 278/44 (orná půda), parc. č. 278/48
(orná půda), parc. č. 278/49 (orná půda), parc. č. 278/52 (orná půda), parc. č. 278/53 (orná půda), parc. č.
322/2 (orná půda), parc. č. 322/3 (orná půda), parc. č. 322/6 (orná půda), parc. č. 322/15 (orná půda), parc. č.
330/32 (orná půda), parc. č. 330/34 (orná půda), parc. č. 330/38 (orná půda), parc. č. 367/12 (ostat.pl.), parc.
č. 367/15 (travní p.), parc. č. 386/3 (orná půda), parc. č. 386/15 (orná půda), parc. č. 419/1 (zahrada), parc. č.
419/2 (orná půda), parc. č. 478/2 (ostat.pl.), parc. č. 495/1 (ostat.pl.), parc. č. 520/1 (ostat.pl.), parc. č. 523/3
(vodní pl.), parc. č. 548/23 (orná půda), parc. č. 548/24 (orná půda), parc. č. 548/25 (orná půda), parc. č.
548/27 (orná půda), parc. č. 548/28 (orná půda), parc. č. 548/31 (ostat.pl.), parc. č. 548/32 (orná půda), parc.
č. 548/38 (orná půda), parc. č. 548/39 (orná půda), parc. č. 548/40 (orná půda), parc. č. 548/47 (orná půda),
parc. č. 548/49 (orná půda), parc. č. 548/51 (orná půda), parc. č. 548/52 (orná půda), parc. č. 548/53 (orná
půda), parc. č. 548/54 (orná půda), parc. č. 548/55 (orná půda), parc. č. 548/56 (orná půda), parc. č. 548/57
(ostat.pl.), parc. č. 548/58 (orná půda), parc. č. 548/59 (orná půda), parc. č. 548/60 (orná půda), parc. č.
548/61 (orná půda), parc. č. 548/62 (orná půda), parc. č. 548/64 (ostat.pl.), parc. č. 548/69 (vodní pl.), parc.
č. 548/78 (orná půda), parc. č. 548/79 (orná půda), parc. č. 548/80 (orná půda), parc. č. 548/81 (orná půda),
parc. č. 548/82 (orná půda), parc. č. 548/83 (orná půda), parc. č. 548/86 (orná půda), parc. č. 548/87 (orná
půda), parc. č. 548/88 (orná půda), parc.č. 548/90 (orná půda), parc. č. 549/42 (travní p.)
V obci Přerov, v katastrálním území Předmostí, na pozemcích parc. č. st. 422 (zast. pl.), parc. č. st. 478 (zast.
pl.), parc. č. st. 515 (zast. pl.), parc. č. st. 544 (zast. pl.), parc. č. st. 555 (zast. pl.), parc. č. st. 556 (zast. pl.),
parc. č. st. 557/3 (zast. pl.), parc. č. st. 557/4 (zast. pl.), parc. č. st. 563 (zast. pl.), parc. č. 254/2 (zahrada),
parc. č. 255/2 (zahrada), parc. č. 256/1 (zahrada), parc. č. 257/2 (zahrada), parc. č. 258/1 (zahrada), parc. č.
259/2 (orná půda), parc. č. 260/1 (zahrada), parc. č. 261/2 (zahrada), parc. č. 262/1 (zahrada), parc. č. 262/2
(ostat.pl.), parc. č. 262/3 (zahrada), parc. č. 262/4 (zahrada), parc. č. 262/5 (zahrada), parc. č. 262/6
(zahrada), parc. č. 262/7 (zahrada), parc. č. 264 (zahrada), parc. č. 278/3 (orná půda), parc. č. 278/4 (orná
půda), parc. č. 282/1 (orná půda), parc. č. 282/3 (orná půda), parc. č. 282/4 (orná půda), parc. č. 282/5 (orná
půda), parc. č. 282/6 (orná půda), parc. č. 282/7 (orná půda), parc. č. 282/12 (orná půda), parc. č. 282/17
(orná půda), parc. č. 287/1 (orná půda), parc. č. 287/2 (orná půda), parc. č. 287/3 (orná půda), parc. č. 287/4
(orná půda), parc. č. 287/5 (orná půda), parc. č. 287/6 (orná půda), parc. č. 287/7 (orná půda), parc. č. 287/8
(orná půda), parc. č. 287/9 (orná půda), parc. č. 287/10 (orná půda), parc. č. 287/11 (orná půda), parc. č.
291/1 (orná půda), parc. č. 542/1 (ostat.pl.), parc. č. 543 (ostat.pl.), parc. č. 633/14 (zahrada), parc. č. 633/15
(zahrada), parc. č. 633/16 (orná půda), parc. č. 633/19 (zahrada), parc. č. 633/64 (zahrada), parc. č. 633/65
(zahrada), parc. č. 633/77 (zahrada), parc. č. 633/78 (zahrada), parc. č. 633/79 (orná půda), parc. č. 633/85
(orná půda)
V obci Přerov, v katastrálním území Přerov, na pozemcích parc. č. 6050/181 (ostat.pl.), parc. č. 6105/32
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(orná půda), parc. č. 6105/33 (orná půda), parc. č. 6105/39 (orná půda), parc. č. 6105/40 (orná půda), parc. č.
6105/41 (orná půda), parc. č. 6105/43 (orná půda), parc. č. 6164 (orná půda), parc. č. 6165/1 (ostat.pl.), parc.
č. 6166/1 (ostat.pl.), parc. č. 6166/2 (ostat.pl.), parc. č. 6200/1 (orná půda), parc. č. 6209/1 (zahrada), parc. č.
6210/3 (zahrada), parc. č. 6215 (orná půda), parc. č. 6226/31 (orná půda), parc. č. 7105/2 (travní p.), parc. č.
7105/4 (travní p.), parc. č. 7106/73 (ostat.pl.), parc. č. 7106/86 (ostat.pl.), parc. č. 7106/87 (ostat.pl.), parc. č.
7106/89 (ostat.pl.), parc. č. 7108/172 (ostat.pl.), parc. č. 7108/174 (ostat.pl.), parc. č. 7108/175 (ostat.pl.),
parc. č. 7166/1 (orná půda), parc. č. 7166/6 (orná půda), parc. č. 7166/7 (orná půda), parc. č. 7166/8 (orná
půda), parc. č. 7166/9 (orná půda), parc. č. 7166/10 (orná půda), parc. č. 7166/11 (orná půda), parc. č.
7166/12 (orná půda), parc. č. 7166/13 (orná půda), parc. č. 7166/16 (orná půda), parc. č. 7166/41 (orná
půda), parc. č. 7166/77 (orná půda), parc. č. 7166/79 (orná půda), parc. č. 7166/117 (orná půda), parc. č.
7166/149 (orná půda), parc. č. 7166/151 (orná půda), parc. č. 7166/156 (zahrada), parc. č. 7166/157
(zahrada), parc. č. 7166/158 (ostat.pl.), parc. č. 7167/33 (ostat.pl.), parc. č. 7167/45 (ostat.pl.)
V obci Věţky, v katastrálním území Věţky u Přerova, na pozemcích parc. č. 98/6 (orná půda), parc. č. 98/33
(orná půda), parc. č. 98/34 (orná půda), parc. č. 125/5 (orná půda), parc. č. 125/11 (ostat.pl.), parc. č. 129/3
(orná půda), parc. č. 129/4 (orná půda), parc. č. 129/5 (orná půda), parc. č. 129/6 (orná půda), parc. č. 132/4
(orná půda), parc. č. 351 (ostat.pl.), parc. č. 355 (ostat.pl.), parc. č. 356 (ostat.pl.), parc. č. 358 (ostat.pl.),
parc. č. 360 (ostat.pl.), parc. č. 416/1 (orná půda), parc. č. 416/6 (orná půda), parc. č. 416/8 (orná půda).
Dále jsou účastníci řízení dotčení provozovatelé a vlastníci inţenýrských sítí a veřejnost podle § 9c zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, ţe dalšími účastníky tohoto
řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uţivatelé dalších okolních
pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich
nedotkne.
Vodoprávní úřad měl k vydání povolení k nakládání s vodami a povolení stavby následující doklady:
 ţádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení k vodním dílům ze dne 27.08.2020,
zúţená dne 06.11.2020 na ţádost o stavební povolení k vodním dílům
 plná moc, osvědčení o autorizaci
 projekt stavby, který vypracovala společnost DRUŢENÍ SUDOP GROUP zastoupené spol.
Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2, objekty
vodních děl ověřil Ing. Petr Husák, autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inţenýrství, ČKAIT – 1005170, pod zakázkovým číslem 15-001-A1-PDPS v 06/2018,
aktualizace 03 - 05/2021
 posudek TBD pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění dohledu pro SO
324 Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209 a SO 321 Přeloţka Dobrčického potoka
 stanovisko TBD pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění dohledu
 hydrogeologické posouzení SO 390 Retenční příkop
 hydrotechnické posouzení kapacity vodních toků v místě vyústění dešťových vod z tělesa dálnice
 návrh monitoringu podzemních a povrchových vod
 havarijní plán
 návrh zimní údrţby dálnice pomocí CHRL a ověření moţných dopadů na povrchové a podzemní
vody
 plán kontrolních prohlídek
 územní rozhodnutí č. 32/2006 vydané Městským úřadem Přerov, Stavebním úřadem pod č.j. SÚ3229/2005-KI dne 03.03.2006 s nabytím právní moci dne 12.08.2006
 změnu územního rozhodnutí č. 82/2019 vydanou Magistrátem města Olomouce, Odborem
stavebním, odd. územně správním pod č.j. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem, sp.zn. SSMOL/175637/2018/OS dne 19.11.2019 s nabytím právní moci den 23.06.2020,
 závazné stanovisko podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Krajským úřadem Olomouckého
kraje, pod č.j. KUOK 47265/2021, SpZn. KÚOK/45879/2021/ODSH-SH/131 dne 30.04.2021
 rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vydané Krajským úřadem
Olomouckého kraje, Odborem strategického rozvoje kraje pod č.j. KUOK 40737/2021, Sp.zn.
KÚOK/16802/2020/OSR/7515 ze dne 14.04.2021
 usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru ţivotního prostředí a zemědělství vydané pod
č.j. KUOK 74087/2012, sp.zn. KÚOK/69025/2021/OŢPZ/9081 dne 14.07.2021
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Závazná stanoviska a souhlasy koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerov, Odboru stavebního úřadu a ţivotního
prostředí vydané pod č.j. MMPr/204197/2020/STAV/ZP/Tes dne 26.10.2020
 závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, Magistrátu města Přerov, Odboru
stavebního úřadu a ţivotního prostředí vydané pod č.j. MMPr/133530/2020/STAV/ZP/No dne
15.07.2020
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje vydané pod č.j.
KHSOC/06978/2017/PR/HOK dne 24.04.2017, potvrzení platnosti pod č.j. KHSOC/40563/2020/
PR/HOK ze dne 26.10.2020
 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vydané pod č.j. HSOL-55382/2020 dne 26.10.2020
 závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel vydané pod č.j.
MZDR 18473/2020-2/OZP-ČIL-Sk dne 30.04.2020
 závazné stanovisko Dráţního úřadu, sekce stavební, územního odboru Olomouc zn. MOSOO0750/16-2/Eh, DUCR-33483/16/Eh ze dne 30.05.2016
 závazné stanovisko Státní plavební správy, pobočky Přerov, zn. 3480/PR/20 ze dne 27.10.2020
 závazné stanovisko Ministerstva dopravy ke stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice vydané
pod zn. 476/2019-120-SSU/2 dne 01.07.2020
 závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odboru ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, vydané pod sp. zn.: 105451/2020-1150-OÚZ-BR, MO
309324/2020-1150 dne 23.10.2020
 koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, Odboru dopravy a územního rozvoje
vydané pod č.j. SMOL/213041/2018/OKR/HR/Sin, spis.zn. S-SMOL/209846/2018/OKR dne
07.02.2019
 dílčí závazné stanovisko do koordinovaného závazného stanoviska MMOl, Odboru ţivotního
prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství (k zásahu do VKP) vydané pod č.j.
SMOL/263547/2018/OZP/PKZ/Skr, sp.zn. S-SMOL/263509/2018/OZP dne 31.10.2018
 závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství,
Olomouc vydané pod sp. zn.: KÚOK/45879/2021/ODSH-SH/131, č.j.: KUOK 47265/2021 dne
30.04.2021
 koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje vydané pod č.j. KUOK
26155/2017/2017, sp.zn. KÚOK/25048/2017/OMPSČ-LD/149 dne 27.03.2017
 koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k dokumentaci pro vydání
stavebního povolení vydané pod č.j. KUOK 47054/2021, sp.zn. KÚOK/34289/2021/ODSH-SH/131
dne 29.04.2021
 závazné stanovisko vydané Magistrátem města Olomouce, Odborem ţivotního prostředí,odd.
vodního hospodářství pod č. j. SMOL/043574/2021/OZP/VH/Huc, sp. zn. S-SMOL/042315/
2021/OZP ze dne 11.02.2021
 změna souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministerstvem ţivotního prostření ČR,
Odborem obecné ochrany přírody a krajiny, Praha pod č.j. MZP/2017/610/222, ev.č.
ENV/2017/28140 ze dne 19.10.2017 + seznam záborů ZPF dle LV
Rozhodnutí –
 rozhodnutí o povolení výjimky vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem ţivotního
prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK 25422/2017, Sp.Zn. KÚOK/120783/2016/OŢPZ/431 dne
24.05.2017
 rozhodnutí o odvoláních spolku Děti Země – Klub za udrţitelnou dopravu vydané Ministerstvem
ţivotního prostředí pod č.j. MZP/2017/570/119 dne 02.10.2017
 rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, Odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí, o povolení
provedení stavby v silničním ochranném pásmu vydané pod č.j. MMPr/054365/2017/Sko, spis.zn.
2017/036947/STAV/SU/Sko dne 24.04.2017
 rozhodnutí č.108/2016 (zvláštní uţívání pozemních komunikací) vydané MMPr, Odborem
evidenčních správních sluţeb a obecního ţivnostenského úřadu, odd. dopravně správních agend pod
č.j. MMPr/054473/2016/RA, spis.zn. MMPR/044510/2016/DS/RA dne 25.04.2016
 rozhodnutí Městského úřadu Přerov, odboru ţivotního prostředí (k zásahu do významného
krajinného prvku) vydané pod č.j. ŢP 4159/04-Eh dne 01.12.2004
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Závazná stanoviska, stanoviska a sdělení k procesu EIA  závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí, vydané
Ministerstvem ţivotního prostředí, Odborem posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované
prevence, pod č.j. 63946/ENV/16 dne 30.11.2016
 závazné stanovisko k ţádosti o potvrzení či změnu závazného stanoviska k vlivům prioritního
dopravního záměru na ţivotní prostředí, vydané Ministrem ţivotního prostředí, pod č.j.
MZP/2020/430/981 ze dne 30.12.2020 (kterým se mění závazné stanovisko Ministerstva ţivotního
prostředí č.j. 63946/ENV/16 dne 30.11.2016)
 závazné stanovisko k ověření změn prioritního dopravního záměru, které by mohly mít negativní
vliv na ţivotní prostředí, vydané Ministerstvem ţivotního prostředí, Odborem posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a integrované prevence, pod č.j. MZP/2021/710/2931 ze dne 22.06.2021
Ostatní stanoviska, vyjádření a smlouvy  aktualizovaná stanoviska správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno vydaná pod zn.
PM-23125/2019/5203/Fi dne 08.10.2019, zn. PM-44030/2021/5203/Fi dne 10.11.2021
 aktualizovaná stanoviska správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno vydaná pod zn.
PM-23120/2019/5203/Fi dne 08.10.2019, zn. zn. PM-43362/2021/5203/Fi dne 10.11.2021
 vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p. vydané pod č.j. LCR957/001435/2017 ze dne
29.03.2017
 sdělení správce toku Lesy České republiky, s.p. vydané pod č.j. LCR942/113369/2021 ze dne
20.04.2021
 vyjádření Státního pozemkového úřadu vydané pod zn. SPU 298970/2017 dne 07.08.2017,
aktualizace pod zn. SPU 373555/2020 ze dne 27.10.2020
 sdělení Obvodního báňského úřadu vydané pod zn. SBS 07520/2017/OBÚ-05 ze dne 05.04.2017,
aktualizace sdělení pod zn. SBS 44739/2020/OBÚ-05 ze dne 24.11.2020
 stanovisko Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Olomouci vydané pod č.j. NPÚ-391/020
554/2017 dne 22.03.2017, aktualizace stanoviska pod č.j. NPÚ-391/91 724/2020 ze dne 27.11.2020
 souhlasné stanovisko obce Bochoř k DSP vydané pod zn. 1700384/2017/Boch ze dne 22.03.2017,
aktualizace stanoviska pod zn. 2001615/2020/Boch ze dne 13.10.2020
 stanovisko obce Věţky k DSP vydané pod zn. KPO-2017-000678-8 dne 03.04.2017, aktualizace
stanoviska pod zn. KPO-2020-001820 ze dne 12.10.2020
 stanovisko obce Horní Moštěnice vydané pod č.j. 303/2017 dne 11.04.2017, k DSP z 06/2018,
aktualizace stanovisek pod č.j. 1140/2020 ze dne 12.10.2020
 stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odboru správy majetku č.j. MV-114735-4/OSM-2020 ze dne
28.07.2020, aktualizace č.j. MV-114735-7/OSM-2020 ze dne 28.06.2021
 stanovisko (s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000), Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru ţivotního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j. KUOK 120532/2016
ze dne 16.12.2016
 vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko vydané pod zn.
1918/18 dne 25.10.2018, aktualizované pro povolení stavby pod zn. PD-12/21 dne 27.04.2021
 stanovisko k plnění podmínek vydaného souhlasu pod č.j. OEKL/1095/05 ze dne 24.05.2005
(k odnětí půdy ze ZPF) vydané Ministerstvem ţivotního prostředí pod č.j. MZP/2020/610/2763,
spis.zn. ZN/MZP/2020/610/188 ze dne 17.08.2020, doplnění stanoviska pod č.j.
MZP/2021/610/1135, spis.zn. ZN/MZP/2020/610/188 ze dne 19.04.2021
 stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy VIII, Olomouc
k existenci chráněných loţiskových území vydané pod č.j. 16863/ENV/17 ze dne 21.03.2017,
aktualizace stanoviska pod č.j. MZP/2021/570/205 ze dne 01.02.2021
 smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená mezi smluvními stranami
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Archeologickým centrem Olomouc, p.o.
 smlouvy o přeloţkách vodárenských zařízení č. SML2017-009.00 Pj ze dne 27.11.2017
Vyjádření dotčených vlastníků a provozovatelů inţ. sítí, přeloţkám a k jejich existenci:
Dotčení vlastnící a provozovatelé  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1109313309 ze dne 02.07.2020, aktualizace zn. 1116316626 ze dne
25.06.2021
 GasNet, s.r.o., zastoupení GridServices, s.r.o., zn. 5002159421 ze dne 02.07.2020, aktualizace zn.
5002333139 ze dne 12.03.2021, zn. 5002353600 ze dne 09.04.2021
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Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zn. 2017/1180/Pj-S5 ze dne 22.08.2017, aktualizace zn.
2020/1684/Kv-S5 ze dne 09.11.2020
 CETIN a.s Praha, č.j. 544380/21 ze dne 19.02.2021
 ČD – Telematika a.s. Praha, zn. 2985/2017 ze dne 09.03.2017, prodlouţení platnosti dne 25.03.2019,
revize vyjádření ze dne 10.02.2021
 itself s.r.o., Brno č.j. 15/002105-E ze dne 28.02.2020, č.j. 20/005393 ze dne 20.10.2020
 NET4GAS, s.r.o. Praha zn. 5794/19/OVP/Z ze dne 09.07.2019, zn. 6738/21/OVP/Z ze dne
17.06.2021
 Nej.cz s.r.o. Praha zn. VYJNEJ-2020-02722-01 ze dne 09.06.2020, zn. VYJNEJ-2020-02722-03 ze
dne 30.04.2021
 Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava č.j. 23729/Pel/140317-1 ze dne 25.05.2017, zn. RTSM/20180529001/PP ze dne 29.05.2018, zn. RTSM/20200717-001/PP ze dne 04.08.2020, č.j. RTSM/20210610004/PP ze dne 10.06.2021
 T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha č.j. E29693/20 ze dne 13.07.2020, č.j. E27580/21 ze dne
24.05.2021.
Vlastníci a provozovatelé, u kterých nedojde k dotčení:
 LAN servis, s.r.o., Přerov zn. VKES-J005-2020 ze dne 22.07.2020, aktualizace zn. VKES-J0592021 ze dne 27.05.2021
 ČEPRO, a.s. Praha sp.zn. 9448/20 ze dne 13.07.2020, aktualizace č.j. 8927/21 ze dne 28.05.2021
 Vodafone Czech Republic a.s. zn. 200713-1458190449 ze dne 14.07.2020, aktualizace zn. 2105241424297691 ze dne 24.05.2021
 SITEL, spol. s r.o., Praha, zn. 1112002643 ze dne 15.06.2020 (vyjádření k existenci technické
infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení), aktualizace zn.1112102271 ze dne
30.05.2021
 Dial Telecom, a.s., Praha, zn. CR810404 ze dne 20.07.2020 (vyjádření k existenci technické
infrastruktury a souhlas s povolením stavby), aktualizace zn. CR908932 ze dne 24.05.2021
 Technické sluţby města Přerova, s.r.o., ze dne 25.03.2019
 ČEPS, a.s. Praha zn. 709/19/BRN, 20/2019/14730/Še ze dne 08.07.2019, aktualizace zn.
5895/2021/MSE ze dne 27.06.2021
 Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku pod č.j. MV-114735-04/OSM-2020 ze dne
28.07.2020, aktualizace č.j. MV-114735-7/OSM-2020 ze dne 28.06.2021
 Telco Pro Services, a.s. zn. 20/0178 ze dne 15.07.2020, aktualizace zn. 21/0145 ze dne 28.05.2021
 stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Odboru informačních a
telekomunikačních technologií, č.j. KRPM-342-141/ČJ-2020-1400IT-OPP ze dne 12.10.2020
 České Radiokomunikace a.s., Praha, zn. UPTS/OS/250811/2020 ze dne 14.07.2020 (vyjádření k
existenci technické infrastruktury pro účely stavebního řízení), aktualizace zn.
UPTS/OS/276202/2021 ze dne 24.05.2021
 OLTERM&TD Olomouc, a.s. zn. OLTERM/20200713-004/ES ze dne 15.07.2020, aktualizace zn.
OLTERM/20210524-004/ES ze dne 27.05.2021
 Vegacom, a.s. Praha ze dne 10.02.2021 (existence sítí).
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o veřejně prospěšnou stavbu a stavebníkem je státní příspěvková organizace
zřízená Ministerstvem dopravy ČR, správní poplatek se v souladu s ustanovením poloţky 18. zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevyměřuje.
K podaným námitkám uvádí vodoprávní úřad na základě předloţených dokladů následující:
K námitkám účastníka řízení Voda z Tetčic, z.s. ze dne 17.6.2021 (citace kurzívou):
1) Kontrola aktuálnosti podkladů rozhodnutí
Vzhledem k neustále prováděným změnám dokumentace ţádáme, aby soulad datování DSP u kaţdého
povolovaného stavebního objektu s datováním jednotlivých podkladu rozhodnutí (závazná stanoviska ... atd)
k povolovanému stavebnímu objektu byl stavebním úřadem podroben velmi důkladné kontrole a závěry této
kontroly byly přehledně uvedeny v odůvodnění stavebního povolení
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad.
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Nutno konstatovat, ţe se jedná o poţadavek, který vodoprávnímu úřadu vyplývá z ustanovení
§ 111 stavebního zákona. Vodoprávní úřad prověřil úplnost a platnost všech podkladů pro vydání
rozhodnutí, jejichţ seznam je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Současně byla provedena kontrola
splnění podmínek uvedených závazných stanovisek, a to v rozsahu provádění stavby. Vodoprávní úřad došel
k závěru, ţe podmínky pro vydání stavebního povolení jsou splněny. Podmínky pro provedení stavby
uvedené v závazných stanoviscích jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a podmínky pro
provádění a uţívání stavby vyplývající z pravomocných rozhodnutí dotčených orgánů kontrolují přímo tyto
orgány v rámci své činnosti. Toto tvrzení konstatuje vodoprávní úřad v odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to
bez ohledu na to, jaké je uvedeno datum u projektové dokumentace jednotlivých stavebních objektů.
2) Kontrola souladu
Ţádáme, aby soulad předmětné dokumentace s podmínkami územního rozhodnutí byl stavebním úřadem
podroben velmi důkladné kontrole a závěry této kontroly byly přehledně uvedeny v odůvodnění stavebního
povolení.
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřad provedl kontrolu souladu jednotlivých povolovaných stavebních objektů s platnými
rozhodnutími (územním rozhodnutím č. 32/2006 a změnou územního rozhodnutí č.82/2019) a následně v
odůvodnění v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 stavebního zákona konstatoval, ţe projektová
dokumentace je zpracovaná v souladu s vydanými rozhodnutími. Tuto skutečnost dále stvrdil Krajský úřad
Olomouckého kraje svým závazným stanoviskem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. KÚOK
47265/2021 ze dne 30. 04. 2021.
3) Výsadba dřevin, vegetační úpravy, "zelené" úpravy obecně
U přeloţek či nových pozemních komunikací, silnic, polních cest a stezek, přístupových cest a přeloţek
vodních toků, chybí návrh výsadby vhodných dřevin podél jejich trasy. Tato výsadba musí být nedílnou
součástí kaţdého jednotlivého povolovaného stavebního objektu. Pouze tak bude řádně zajištěna povinnost
výsadby dřevin v rámci realizace pozemních komunikací či vodního toku - bez provedené výsadby nebudou
uvedeny do trvalého provozu.
Stavba dálnice D1 0136 je povolována po nevhodně dělených stavebních objektech, kdy předmětem ani
jednoho vedeného stavebního řízení nejsou stavební objekty řady 800, tedy například ani SO 801 Vegetační
úpravy. Poţadujeme, aby obsah objektů řady 800 (například výsadba dřevin či jiné vegetační úpravy) byl
povolován současně s objekty staveb, komunikací, přeloţek, ..., které jsou předmětem těchto stavebních
řízení, a to jako jejich nedílná součást.
Pouze takto se dotčená veřejnost můţe řádně seznámit s obsahem vegetačních úprav, návrhem rekultivací,
..., které jsou součástí povolovaného stavebního objektu. Pouze takto se můţe dotčená veřejnost k "zeleným"
úpravám stavebního objektu zákonně vyjádřit. Pouze takto můţe dotčená veřejnost tyto "zelené" úpravy
stavebního objektu v rámci stavebního řízení ovlivnit.
Pokud je z celkového obsahu stavebního objektu vynechána jeho "zelená" součást, je jeho povolování
nezákonné.
Námitka nemá charakter úkolu pro vodoprávní úřad.
Vegetační úpravy nemohou být předmětem stavebního řízení. Stavby a zařízení podléhající stavebnímu
řízení jsou specifikovány ve vodním zákoně, vegetační úpravy jsou předmětem jiţ vydaných rozhodnutí o
povolení kácení v dotčených katastrálních územích Obecním úřadem Bochoř, Obecním úřadem Moštěnice,
Obecním úřadem Věţky. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin na katastrálních územích spadajících do
správní oblasti Magistrátu města Přerova vede Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí
z důvodu podjatosti Magistrátu města Přerova, jedná se o řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pod č.j.
SMOL/189577/2021/OZP/PKZ. Orgán ochrany přírody je v rámci tohoto řízení o povolení kácení
kompetentní uloţit provedení náhradní výsadby na území ORP Přerov.
4) Zimní údrţba dálnice, vypouštění solanky do vodních toků
V dokumentaci DSP 07/2018 a dodatku Průvodní zprávy datovaného 04/2021 a Dodatku průvodní zprávy
datovaného 04/2021 je zmíněn podklad územního rozhodnutí předmětné stavby D1 0136 ―Návrh zimní
údrţby dálnice pomocí CHRL a ověření moţných dopadů na povrchové a podzemní vody― (HBH Projekt s
r.o., z.č. 2020/1119, 02/2021). Na jeho straně 18 je uvedeno:
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"... Vzhledem k uvedeným skutečnostem je moţné předpokládat, ţe k významnějšímu vnosu ropných látek do
podzemních vod nebude při provozu stavby docházet. V zimním období bude voda odváděná z vozovky
znečištěna chloridy z posypových solí, které nelze z vody dostupnými technologiemi odstranit. Vzhledem k
relativně nízkým koncentracím chloridů v povrchových tocích (recipientech vod odváděných z těl esa
dálnice), které nebudou překračovat limitní hodnoty stanovené nařízením vlády č. 401/2015 5b.
(problematika detailně řešena výše), lze očekávat, ţe nebude docházet k zasolení podzemních vod. ..."
Vzhledem k údajům uvedeným v tomto odborném podkladu, ţe voda odváděná z vozovky je znečištěna
chloridy z posypových solí, které nelze z vody dostupnými technologiemi odstranit, fakticky tedy ani
technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, nelze uplatnit
ustanovení §38 odst. (4) vodního zákona:
(4) Vody z drenáţních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody uţité na plavidlech a
pro vodní turbíny, u nichţ došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepouţité minerální vody z přírodního léčivého
zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Odpadními
vodami nejsou ani sráţkové vody z pozemních komunikací pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami
řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zá kon o pozemních komunikacích.
Vody odváděné z vozovky dálnice do vodních toků jsou tedy vodami odpadními ve smyslu § 38 vodního
zákona.
V tomto smyslu také Průvodní zpráva datovaná 07/2020 na straně 205 v oddílu 13 Ochrana krajiny a
přírody uvádí:
"... Dále přečištěním odpadních povrchových vod z dálnice v sedimentačních nádrţích s odlučovači ropných
látek. Posouzením koncentrace chloridů u vod vypouštěných do vodotečí. ..."
Podle našich informací však dosud nebylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s p ovrchovými nebo
podzemními vodami, které je podle ustanovení vodního zákona, § 8 odst. (1) písm. c) zapotřebí k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, tedy k vypouštění solanky zimní údrţby dálnice D1
0136 do vodních toků Moštěnka, Dobrčický potok, ..., Bečva.
Podle ustanovení §3 písm. g) bodu 9. zákona EIA je řízení o povolení k nakládání s povrchovými a
podzemními vodami řízením navazujícím, takţe by jeho zahájení muselo být řádně oznámeno veřejnosti,
coţ se dosud nestalo.
Stavební povolení pro stavbu "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" bez povolení k vypouštění
odpadní vody - solanky - do recipientu, kterými jsou vodní toky, tak není moţné vydat.
Námitky mají charakter úkolu pro vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřad k potřebě tohoto vodoprávního řízení konstatuje, ţe posouzení klíčových otázek
zabývajících se ochranou podzemních a povrchových vod podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o vodách
v souvislosti s provozem rychlostní komunikace bylo odborně provedeno a bylo prokázáno, ţe odváděním
sráţkových vod s obsahem chloridů z tělesa daného úseku dálnice nedojde k významnému a závaţnému
ovlivnění hydrologických poměrů včetně ovlivnění kvality povrchových vod dotčených vodních toků.
Vodoprávní orgán přezkoumal veškeré podklady, které se týkají konkrétního ovlivnění jakosti a sloţení
povrchových vod v důsledku nezbytné zimní údrţby této komunikace, přičemţ neshledal ţádný prokazatelný
rozpor s platnou legislativou na ochranu vod. Proto má za to, ţe nehrozí ţádná závaţná rizika spojená
s kontaminací povrchových nebo podzemních vod, jak tvrdí účastník řízení.
Problematika zimní údrţby byla vyřešena v územním řízení, a to v souladu se závěry rozhodnutí Krajského
soudu v Ostravě ze dne 20.10.2020, č.j. 38A 6/2020-230, a změnového rozhodnutí ministra ţivotního
prostředí ze dne 30.12.2020, č.j. MZP/2020/430/981.
Sráţkové vody s obsahem chloridů z posypových materiálů nelze v duchu ustanovení § 38 odst. 4 zákona o
vodách povaţovat za odpadní vody. Citované ustanovení zákona vzhledem k charakteru těchto vod,
podmínek a místu jejich vzniku, sloţení a dalších faktorů, tyto vody vyjímá z okruhu odpadních vod tak, jak
jsou definovány ustanovením § 38 odst. 1 vodního zákona a pro jejichţ vypouštění je jinak vyţadováno
povolení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o vodách.
Shora citované ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona stanoví, ţe … odpadními vodami nejsou ani sráţkové
vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látka mi řešeno technickými
opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích… Přičemţ technickými
opatřeními nejsou myšlena, jak mylně dovozuje účastník řízení technická či technologická opatření nebo
zařízení, kterými by bylo moţno například obsah chloridů v těchto vodách sníţit nebo zcela odstranit.
Citované ustanovení vodního zákona zde odkazuje na příslušný prováděcí předpis k zákonu o pozemních
komunikacích (vyhláška č. 104/1997 Sb.), který stanoví opatření technického charakteru, aby nedocházelo
k nadměrnému posypu či postřiku v rámci zimní údrţby. Ustanovení § 41 citované vyhlášky obecně
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definuje zimní údrţbu a především stanoví, ţe tato je prováděna podle plánu zimní údrţby, který musí být
z hlediska jeho obsahu a náleţitostí zpracován v intencích přílohy č. 6. Následně ustanovení § 43 odst. 3 téţe
vyhlášky týkající se dálnic jednoznačně ukládá tomu, kdo zajišťuje zimní údrţbu, aby posyp či postřik byl
prováděn zásadně chemickými rozmrazovacími materiály, především prostřednictvím mechanismů a
zařízení, která umoţňují přesné dávkování a rovnoměrné rozprostření chemických rozmrazovacích látek na
vozovce. Vodoprávní úřad je toho názoru, ţe právě pouţití mechanismů a zařízení, která zajišťují přesné a
rovnoměrné dávkování, jsou oněmi technickými opatřeními, o nichţ pojednává vodní zákon v ustanovení §
38 odst. 4.
Vodoprávní úřad tvrzení účastníka řízení nepřisvědčil, neboť jeho názor vychází z mylného výkladu
ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona. Zákon v tomto případě definuje důvod, pro který mezi odpadní
vody nezařazuje sráţkové vody z komunikací, a to s plným vědomím, ţe tyto vody zcela prokazatelně jsou
anebo mohou být znečištěné závadnými látkami. Citované ustanovení tedy na rozdíl od účastníka řízení
nehovoří o „odstranění“ závadných látek ze sráţkových vod, nýbrţ o sráţkových vodách znečištěných
závadnými látkami, jejichţ sloţení, a především koncentraci závadných látek je nutno řešit, ovlivnit
(regulovat) vhodnými technickými opatřeními. Tato opatření podle názoru vodoprávního úřadu stanoví
vyhláška č. 401/1997 Sb. ve shora uvedeném ustanovení § 43 odst. 3. Zajištění nejniţší moţné koncentrace
závadných látek v těchto vodách tedy spočívá v regulaci spotřeby rozmrazovacích materiálů a ve způsobu
jejich aplikace prostřednictvím vhodných technických prostředků na vysoké technologické úrovni. Těmito
prostředky jsou jinými slovy mechanismy správy a údrţby silnic s příslušným technickým vybavením pro
aplikaci a dávkování chemických rozmrazovacích materiálů v závislosti na klimatických podmínkách a stavu
komunikace.
Nadto z podkladů, které měl vodoprávní úřad k dispozici, především pak z koncentrací a spotřeby mnoţství
chemických rozmrazovacích materiálů i podrobně sestavených výsledků rovnic ovlivnění jakosti
povrchových vod v konkrétních vodních tocích, vyplývá, ţe odvedením sráţkových vod s obsahem chloridů,
nedojde k překročení emisních limitů, stanovených nařízením vlády č. 401/2016 Sb. Lze tak konstatovat, ţe
míra rizika spojeného s neţádoucím ovlivněním kvality povrchových vod a funkcí vodního ekosystému, jsou
zcela minimální a přijatelná.
Vodoprávní úřad má za to, ţe sráţkové vody s obsahem závadných látek (vody kontaminované chloridy ze
zimní údrţby dálnice) zcela jednoznačně naplňují ustanovení § 38 odst. 4 věty druhé a nejsou tedy
odpadními vodami, k jejichţ vypouštění by bylo nutno vydávat příslušné vodoprávní povolení. Navzdory
opačnému názoru účastníka řízení je nutno konstatovat, ţe v dané věci k vedení řízení dle ustanovení § 8
odst. 1 písm. c) vodního zákona není zákonný důvod.
V závěru je třeba konstatovat, ţe výstavba a provoz záměru výstavby úseku dálnice D1, stavba 0136
představuje zájem státu na rozvoji klíčové páteřní dopravní infrastruktury. Provádění údrţby je povinností
vlastníka dálnice, tedy státu a je uloţena ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Zimní údrţba je jednou z dílčích, ovšem důleţitých součástí opatření k zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na předmětné komunikaci, které se blíţe řídí prováděcím právním předpisem, v tomto
případě vyhláškou č. 104/1997 Sb. Zajištění této povinnosti v zimním období je obzvláště významné
z pohledu eliminace rizika ohroţení zdraví, ţivotů a hmotných škod.
5) Splnění podmínek územního rozhodnutí
Průvodní zpráva datovaná 07/2020 na straně 205 v oddílu 13 Ochrana krajiny a přírody uvádí:
"... Podmínky pro ochranu přírody a krajiny byly stanoveny v územním rozhodnuti stavby na základě
EIA, posudku k EIA a stanoviskem MŢP ČR. ..."
Stojí za připomenutí, ţe zpráva je z července 2020, ale stanovisko EIA bylo v prosinci 2020 doplněno.
Zřejmě z tohoto důvodů byla také Průvodní zpráva doplněna. V kapitole Vliv znečištěných vod na vodní
toky je na straně 216 téměř doslovně převzata část podkladu územního rozhodnutí "Návrh zimní údrţby
dálnice pomocí CHRL a ověření moţných dopadu na povrchové a podzemní vody (HBH Projekt únor
2021)".
K tomu lze jen podotknout, ţe jak předpoklady, tak závěry tohoto dokumentu jsou chybné.
V dodatku průvodní zprávy datovaného 04/2021 je na straně 1 uvedeno:
―Níţe je uvedeno rozhodnuti Odboru SR KÚOK včetně vypořádání jednotlivých podmínek stanovených
tímto rozhodnutím. Vypořádáni připomínek je pro přehlednost vyznačeno červeně."
Avšak údaje uvedené v Dodatku průvodní zprávy datovaném 04/2021 a Dodatku souhrnné technické
zprávy datovaném 04/2021 červenou barvou nejsou doplněny ţádnými důkazy, například odkazy, kde je
podmínka územního rozhodnutí promítnuta do předmětné dokumentace DSP.
38

Například na straně 3 Dodatku průvodní zprávy je uvedeno
„2. podmínky správce vodních toku Povodí Moravy s.p. Brno obsaţené ve vyjádření zn. PM
013183/2017-203/Fi, ze dne 5.4.2017:
- Dešťová kanalizace s následným vyústěním do VVT Bečva a VVT Moštěnka bude kříţit jejich ochranné
hráze (OH). Veškerá vedení procházející tělesem po břeţní nebo ochranné hráze nebo jejím podloţím
musí být v celé délce pod tělesem hráze upravena tak, aby nepůsobila jako preferenční průsaková cesta.
Poţaduje, aby v místech kříţeni dešťové kanalizace s VVT Bečva, VVT Moštěnka a DVT Dobrčický
potok bylo provedeno obetonování potrubí do tvaru lichoběţníku. Boční stěny obetonování potrubí
budou provedeny ve sklonu alespoň 10:1 tak, aby zemina přilnula tíţně k povrchu betonu.
Poţadavky na obetonováni jsou předmětem projektové dokumentace.―
K takovému konstatování lze uvést, ţe Technická zpráva SO 315 datovaná 06/2018 musí splňovat poţadavky
vyjádření z 04/2017. Avšak Technická zpráva SO 315 datovaná 06/2018 na straně 5 uvádí pouze:„... Výustní
objekt do Bečvy je zpracován v souladu s poţadavky správce vodního toku. Vzhledem k tomu, ţe potrubí kříţí
ochrannou hráz, tak je v délce cca 50 m (po šachtu UŠ1) obetonované ..."
Není zde ţádný poţadavek na tvar obetonování, který poţaduje správce toku. Ani výkresy obetonování
potrubí, které by splňovaly poţadavky správce toku jsme v dokumentaci nenašli. Výkresy s obetonováním
trub jsou doloţeny např. u SO 301, 305, 309, 310,312, ale zde jsou stěny obetonování svislé a nevyhovují
podmínce územního rozhodnutí.
Dále například na stranách 4 a 5 Dodatku průvodní zprávy je uvedeno:
„4. podmínky správce vodních toků Povodí Moravy, s. p. Brno obsaţené ve vyjádření zn. PM019383/2018203/Fi, ze dne 28.5.2018:
... Vzhledem k faktu, ţe bude stavební akcí dotčen objekt protipovodňové ochrany - poţaduje, aby byl v
dalším stupni PD předloţen detailní stavební postup zásahu do OH (sklony hran výkopů, paţení, postup
hutnění, chránička do vzdálenosti 8 m od vzdušné paty apod.). K tomuto poţaduje předloţení náleţité
výkresové dokumentace a upozorňuje, ţe na provedení prací, které se dotýkají OH musí dohlíţet geotechnik,
který vyhotoví k daně činnosti závěrečnou hodnotící zprávu a osvědčí kvalitní a bezpečné provedení a
zhutnění.
Projektová dokumentace byla projednána a odsouhlasena zástupci PMO. Dohled geotechnika se netýká
projektové dokumentace."
K takovému konstatování lze uvést, ţe Technická zpráva SO 315 datovaná 06/2018 a musí splňovat
poţadavky vyjádření z 05/2018. Avšak Technická zpráva SO 315 datovaná 06/2018 na straně 8 uvádí pouze:
„...Zemní práce pro kanalizaci se budou provádět jako hloubení paţených rýh zemině tř. 3 - 100%, se
svislými stěnami ...―
O poţadovaném "... detailní stavební postup zásahu do OH (sklony hran výkopů, paţení, postup hutnění,
chránička do vzdálenosti 8 m od vzdušné paty a pod) ..." zde není ani jediné slovo.
Ani tento poţadavek správce toku a podmínka výroku územního rozhodnutí předmětná dokumentace
nesplňuje. Projektová dokumentace musí být doplněna.
Vodoprávní úřad provedl kontrolu splnění podmínek územního rozhodnutí, týkajících se stavebních objektů
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Pokud jde o zapracování podmínek, které údajně není podloţeno
ţádnými důkazy, toto se nezakládá na pravdě, protoţe poţadavky jsou zapracovány ve výkresové části
dokumentace. Skutečnost, ţe to není popsáno detailně v technické zprávě neznamená, ţe podmínky nejsou
zapracovány.
Konkrétně viz níţe, týká se vodoprávního úřadu.
Tvar obetonování včetně uvedeného sklonu 10:1 a samotné obetonování je vykresleno v příloze 07 Výústní
objekt do Bečvy (SO 315). Výkres splňuje poţadavky správce vodního toku a projektová dokumentaci jím
byla v této podobě odsouhlasena. SO 301, SO 305, SO 309, SO 310 a SO 312 nekříţí protipovodňové hráze.
Stavební postup zásahu do ochranných hrází je předmětem přílohy 07 Výústní objekt do Bečvy a 01
Technická zpráva (SO 315). Ve výkresové části je vykreslena odstupňovaná stavební jáma, včetně okótování
jednotlivých stupňů a vyznačení sklonů. Chránička navrţena není, protoţe správce vodního toku poţadoval
obetonování. Varianta obetonování + chránička se neprovádí. Vţdy se volí pouze jedna varianta. V
projektové dokumentaci je uvedeno, ţe hutnění bude prováděno po vrstvách v souladu s ČSN 75 2130
Kříţení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
Dále je upozorňováno na souvislost, ţe průvodní zpráva je z července 2020, zatímco aktuální podoba
závazného stanoviska EIA a územního rozhodnutí jsou novějšího data. Stavebník však doloţil průvodní
zprávu, kde reagoval právě na nové podklady, které z důvodu časové souslednosti nemohly být součástí
předchozích verzí průvodní zprávy.
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Pokud jde o konstatování, která byla skutečně uvedena jiţ v předchozích verzích průvodní zprávy, avšak jsou
v souladu s novými stanovisky, zde speciální stavební úřad konstatuje, ţe takový stav není na překáţku,
podstatné je, aby předloţená verze projektové dokumentace, která bude následně po nabytí právní moci
rozhodnutí vodoprávním úřadem ověřena, byla v plném souladu s poţadavky aktuálně platných
podkladových rozhodnutí a závazných stanovisek.
K námitkám č. 2 účastníků řízení Dětí Země – Klub za udrţitelnou dopravu ze dne 23.06.2021 (citace
kurzívou)
1. K obsahu spisu
Mezi podklady ve spise by měla být např. níţe uvedená závazná stanoviska dle § 149 správního řádu, proto
Děti Země ţádají, aby MD buď vyzval ŘSD ČR, aby je od příslušných úřadů získalo, nebo aby provedlo
kontrolu, zda se ve spise skutečně nacházejí a jsou aktuální (platná):
1.1. vydané dle § 15 odst. 2 stavebního zákona o splnění podmínek pravomocného územní r ozhodnutí
1.2. vydané dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŢP, včetně ověřujícího závazného stanoviska
EIA
1.3. vydané dle zákona č. 254/2001 Sb., k vlivům na vodní poměry
1.4. vydané dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k zásahu do VKP
1.5. vydané dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k zásahu do krajinného rázu k povolení stavby
1.6. vydané dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., k zásahu do 50 metrů od okraje lesa k povolení stavby
1.7. vydané závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k povolení stavby.
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad.
Nutno konstatovat, ţe se jedná o poţadavek, který příslušnému vodoprávnímu úřadu vyplývá z ustanovení
§ 111 stavebního zákona. Vodoprávní úřad prověřil úplnost a platnost všech podkladů pro vydání
rozhodnutí. Současně byla provedena kontrola splnění podmínek uvedených závazných stanovisek, a to v
rozsahu provádění stavby. Vodoprávní úřad došel k závěru, ţe podmínky pro vydání stavebního povolení
jsou splněny. Podmínky pro provedení stavby uvedené v závazných stanoviscích jsou zapracovány do
podmínek tohoto rozhodnutí a podmínky pro provádění a uţívání stavby vyplývající z pravomocných
rozhodnutí dotčených orgánů kontrolují přímo tyto orgány v rámci své činnosti. Poţadované závazné
stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje předloţeno nebylo, neboť stavba se nachází v
Olomouckém kraji, kde je příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje (příslušné závazné stanovisko KHS je uloţeno ve spise).
K jednotlivým bodům:
1.1. závazné stanovisko – souhlas podle § 15 SZ bylo předáno MMPr v rámci doplnění ţádosti dopisem ze
dne 5.5.2021
1.2. závazné stanovisko MŢP k vlivům prioritního dopravního záměru je součástí Dokladové části – DOSS
pod č. 1.1.1., závazné stanovisko k ověření změn prioritního dopravního záměru bylo vydáno 22.06.2021 a
bylo zasláno MMPr v rámci probíhajícího stavebního řízení
1.3. závazné stanovisko dle zák. č. 254/2001 Sb., bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného
stanoviska MMPr a je součástí Dokladové části - DOSS pod č.1.2.3
1.4. závazné stanovisko dle § 4 zák. č. 114/1992 Sb., bylo vydáno v rámci územního řízení a v
koordinovaném závazném stanovisku MMPr uvedeno v Dokladové části - DOSS 1.2.3. je toto uvedeno jako
konstatování, bez dalších poţadavků na vydání nového ZS dle § 4
1.5. závazné stanovisko dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného
stanoviska Magistrátu města Přerova a je součástí Dokladové části - DOSS pod č. 1.2.3
1.6. závazné stanovisko ke stavbě do 50 m od okraje lesa není třeba, neboť ţádný pozemek PUPFL, jehoţ
ochranné pásmo by bylo stavbou zasaţeno, se v blízkosti stavby nevyskytuje
1.7. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (nikoliv Zlínského kraje, jak chybě
uvádí DZ) je součástí Dokladové části - DOSS pod č. 1.9.1 a 1.9.2.
2. Rozhodnutí o povolených výjimkách dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Mezi podklady ve spise by měly být všechny pravomocné výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., aby bylo
zřejmé, ţe existují a hlavně, ţe jsou stále platné, neboť jejich platnost bývá časově či věcně omezena. MD by
tedy mělo zkontrolovat, zda jsou ve spise skutečně a jsou stále platná a zda jejich poţadavky jsou zohledněny
v DSP.
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad, neboť účastník řízení nic nenamítá, pouze poţaduje
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provést kontrolu konkrétní přílohy ţádosti.
Správní orgán současně konstatuje, ţe není orgánem příslušným k vymáhání podmínek rozhodnutí jiných
orgánů státní správy. Splnění všech podmínek rozhodnutí o povolení výjimky nemá samo o sobě vliv na toto
stavební povolení. Pro projednávanou věc je podstatné to, ţe výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody byly
uděleny a je jiţ věcí příslušného správního orgánu na úseku ochrany ţivotního prostředí, aby zajistil kontrolu
plnění uloţených podmínek z rozhodnutí. Současně speciální stavební úřad konstatuje, ţe rozhodnutí podle
§ 56 zákona o ochraně přírody byla vydána a kompletnost ostatních vydaných výjimek byla ověřena jiţ v
rámci územního řízení.
Rozhodnutí o povolených výjimkách dle § 56 zák.č. 114/1992 Sb. - všechna rozhodnutí byla předloţena v
rámci územních řízení, pro stavbu byla vydána celkem 3 rozhodnutí o výjimce (2009, 2010 a 2017) a
všechna jsou dosud platná.
3. Aktuální podklady ve spise
Mezi podklady ve spise by měla být všechna aktuální vyjádření a stanoviska, zejm. ta s omezenou časovou
platnosti k aktuální DSP, neboť se dá očekávat, ţe řada těchto vyjádření a stanovisek mohla pozbýt platnosti
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad, neboť účastník řízení nic nenamítá, pouze poţaduje
provést kontrolu konkrétních příloh ţádosti.
Vodoprávní úřad provedl kontrolu platnosti podkladových vyjádření a stanovisek, a poţadoval po
stavebníkovi jejich aktualizaci. Všechna stanoviska předloţená k ţádosti o SP jsou platná a některá
stanoviska, jejichţ platnost je časově omezena, byla aktualizována. K datu vydání rozhodnutí jsou všechna
nezbytná vyjádření a stanoviska platná a stavebník je povinen zajistit jejich průběţnou aktualizaci i nadále,
coţ stanovuje podmínka č. 7 tohoto rozhodnutí.
4. Analýza o splnění poţadavků závazných stanovisek a podkladových rozhodnutí
Mezi podklady ve spise by měla být analýza, zda a jak ŘSD ČR splňuje
a) podmínky závazného stanoviska EIA z 11/2016 ve znění z 12/2020
b) podmínky všech závazných stanovisek k povolení stavby, včetně těch, které obsahuje územní rozhodnutí z
3/2006 a jeho změna z 4/2021
c) podmínky vydaných správních rozhodnutí, jedná se zejména o povolení výjimek dle § 56 zákona
č.114/1992 Sb.
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad, neboť účastník řízení nic nenamítá, pouze poţaduje
provést kontrolu příloh ţádosti.
Poţadovaná analýza byla provedena a je přílohou předloţené ţádosti. Stavebník jako jednu z příloh ţádosti v
dokladové části doloţil zprávu, která uvádí jednotlivě ke kaţdé podmínce, zda a jakým způsobem byla
splněna. V případě podmínek, které musí být splněny před vydáním stavebního povolení, vodoprávní úřad
ověřil jejich řádné splnění a došel k závěru, ţe podmínky pro vydání vodoprávního a stavebního povolení
jsou splněny. Podmínky pro provedení stavby uvedené v závazných stanoviscích jsou zapracovány do
podmínek tohoto rozhodnutí a podmínky pro provádění a uţívání stavby vyplývající z pravomocných
rozhodnutí dotčených orgánů kontrolují přímo tyto orgány v rámci své činnosti.
5. Návrhy na uloţení podmínek v příp. stavebním povolení
Děti Země navrhují, aby mezi podmínkami příp. stavebního povolení byly i ty to:
5.1. během výstavby se bude provádět monitoring stavu ŢP a přírody, včetně míst pro měření hluku a emisí
pevných látek,
5.2. během výstavby bude plněn projekt pouţití strojů a zařízení se zaměřením na jejich hlučnost,
5.3. během výstavby bude plněn havarijní plán v případě úniku závadných látek do prostředí (půdy a vody),
5.4. během výstavby bude plněn harmonogram pravidelného měření prachu (PM10 a PM2,5) cca 2x ročně v
denní a v noční době, a to u blízké obytné zástavby; v případě překročení norem budou ihned provedena
protiprašná opatření,
5.5. během výstavby bude plněn harmonogram pravidelného měření intenzit hluku cca 2x ročně v denní a v
noční době, a to v blízkosti obytné zástavby; v případě překročení hlukových norem budou v nejkratším čase
provedena protihluková opatření.
5.7. Vegetační úpravy bude obsahovat jen geograficky místní druhy dřevin a travin.
5.8. Skrývkové práce budou prováděny jen od 1.září do 31. března běţného roku.
5.9. Přeloţky vodotečí (SO 321, 322, 323, 324) by měly být prováděny v mimo vegetační období, jejich nová
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koryta, včetně břehů, by měla být provedena z materiálů přírodě blízkých (dřevo, proutí), nikoliv
z betonových desek nebo záhozem kamene do betonu. Dno přeloţek by mělo mít přírodní charakter, tvar
různorodý, nikoliv rovný.
Poţadavku na uloţení samostatných podmínek do stavebního povolení vodoprávní úřad nevyhověl, neboť
obsahově jde o stejné podmínky, které byly poţadovány dotčenými orgány na úseku ochrany ţivotního
prostředí a ochrany veřejného zdraví. Podmínky, které upravují plnění poţadavků uplatněných spolkem Děti
Země, jsou obsaţeny v pravomocném územním rozhodnutí a dále v podmínkách č. 30, 32 tohoto rozhodnutí.
Obdobně jsou poţadavky formulovány v pravomocných rozhodnutích vydaných podle § 56 zákona o
ochraně přírody a krajiny. Monitoring ţivotního prostředí v různém rozsahu a z hlediska různých faktorů je
poţadován dotčenými orgány v jejich závazných stanoviscích. Vodoprávní úřad převzal do podmínek tohoto
rozhodnutí všechny podmínky dotčených orgánů, které nejsou zapracovány do projektové dokumentace a
týkají se provádění popř. budoucího uţívání stavby. Závazná stanoviska jsou vydávána na základě zákona a
kontrola plnění jejich podmínek je rovněţ v kompetenci orgánů příslušných podle zmocnění v jednotlivých
zákonech. Připojování dalších obdobných podmínek směřujících ke stejnému cíli by činilo rozhodnutí
zmatečným a nepřezkoumatelným.
K jednotlivým bodům:
5.1. investor bude provádět monitoring ve svém vlastním zájmu a to zejména takový, který byl stanovený v
ElA, dále v rozhodnutích o výjimkách dle § 56 ZOPK a v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní
správy
5.2. ţádný projekt pouţití strojů v projektové dokumentaci není obsaţen, pouţití konkrétní strojní
mechanizace a technologie provádění stavby je v kompetenci zhotovitele při splnění všech zákonných
poţadavků na provádění stavby. V projektové dokumentaci je zhotoviteli stanoveno, ţe musí své
technologické postupy a organizaci stavby navrhnout tak, aby byly minimalizovány průjezdy těţkých
nákladních vozidel obcemi leţícími v bezprostřední blízkosti stavby a staveništní doprava musí být prioritně
vedena v trase budoucí dálnice s cílem minimalizovat případné negativní vlivy na okolní území a ţivotní
prostředí v průběhu výstavby dálnice. Tímto opatřením jsou v projektové dokumentaci minimalizovány
účinky stavby z hlediska hlukové zátěţe během výstavby dálnice a souvisejících objektů
5.3. havarijní plán pro výstavbu je zpracovaný a je jedním z podkladů projektové dokumentace (část
souvisící dokumentace), investor a zejména zhotovitel stavby je povinen jej dodrţovat
5.4. povinnost organizace dopravy a minimalizace průjezdů obytnou zástavbou a tím i omezení prašnosti je
stanovena v závazném stanovisku EIA-opatření pro fázi výstavby, povinnost měření prachu při výstavbě ze
závazného stanoviska nevyplývá
5.5. omezení hluku při výstavbě vyplývá ze závazného stanoviska EIA - opatření pro fázi výstavby a ze
závazného stanoviska KHS - podmínky a), ze závazných stanovisek nevyplývá povinnost měření hluku při
stavbě
5.7. projekt vegetačních úprav není součástí DSP předloţené speciálnímu stavebnímu úřadu, neboť povolení
vegetačních úprav není součástí rozhodování podle stavebního zákona, vegetační úpravy odsouhlasuje orgán
ochrany přírody, který rozhoduje ve věcech povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, v tomto případě
Magistrát města Olomouce, Obecní úřad Bochoř, Obecní úřad Věţky a Obecní úřad Horní Moštěnice;
projekt vegetačních úprav je zpracován oprávněnou osobou dle Zásad umístění vegetačních úprav silnic a
dálnic, které jsou ošetřeny normou ČSN 73 6101, dalšími normami, technickými kvalitativními podmínkami
staveb a arboristickými standardy (AOPK ČR)
5.8. časově omezující období pro provádění skrývkových prací je stanoveno v rozhodnutích o výjimkách dle
§ 56 ZOPK, není tedy nutné uvádět do SP zpřesňující podmínky.
5.9. provedení vyjmenovaných přeloţek vodotečí bylo konzultováno se správcem povodí a správcem toku, tj,
s Povodím Moravy s.p., který odsouhlasil technické řešení navrţené v dokumentaci DSP. Není tedy,
z pohledu investora, důleţité, co poţaduje do podmínek stavebního povolení uvést spolek Děti Země, ale to,
co je odsouhlasené PM a následně příslušným dotčeným orgánem státní správy.
SO 321, 322 provedení břehů bude zpevněním kamennou dlaţbou do výšky cca 40 – 50 cm (můţe být i výše,
dle potřeby), nad tímto zpevněním budou svahy ohumusovány a osety zatravňovacím semenem, provedení
dna bude kamennou dlaţbou s vyspárováním pod úroveň dlaţby a s rozčleněním kamenů, zapuštěním nebo
vysunutím pro vytvoření členitějšího prostředí pro vodní ţivočichy
SO 324 opevnění profilu koryta Bečvy navrţeno a odsouhlaseno dle poţadavků PM – viz DSP
SO 323 není ve správě PM ani SPÚ, úprava koryta je v úseku před a za přechodem komunikace navrţena
obdobně jako u předchozí popsané úpravy, tj, opevnění dna a břehů do výše cca 0,40 m (celkem asi na 19 m
délkových), ve zbývající části bude koryto pouze pročištěno, ohumusováno a oseto travou (celkem asi na
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300 m délkových). V místě přechodu kanalizačního sběrače bude provedeno zpevnění v celém profilu
(celkem asi na 4 m délkových).
Pokud jde o provádění stavby mimo vegetační období, vodoprávní úřad konstatuje, ţe se tento poţadavek
vztahuje zejména na kácení trvalých porostů, coţ bude samozřejmě dodrţeno, je to zákonný poţadavek.
Provádění stavby jako takové můţe být však realizováno v průběhu celého roku, nepovaţujeme za důvodné
se v realizaci stavby omezovat pouze na mimo vegetační období. Samozřejmě kromě časového omezení
uvedeného ve vydaných rozhodnutích o výjimkách ze zvláště chráněných druhů, které jsou pro investora
závazné.
6. Poţadavek na předloţení aktuální Dopravní studie a Rozptylové studie
Z Rozptylové studie (5/2016) vyplývá, ţe u rodinného domu č. p. 48, Náves 50 v Přerově -Dluhonicích
(referenční bod č. 3), který se nachází 40 metrů od dálnice, je překračován denní imisní limit pro PM10 a
roční imisní limit pro benzo(a)pyren. K tomu překračování by mělo údajně docházet jen při velmi
nevhodných povětrnostních podmínek, odhadem jen dva měsíce v roce.
PM10 (denní imisní limit = 50 mikrogramů/m3 , stávající imisní pozadí - 57,7 mikrogramů/m3 , vypočítaný
příspěvek dálnice D1-0136 - 6,162 mikrogramů/m3 (10,67 % imisního pozadí))
benzo(a)pyren (roční imisní limit = 1 nanogram/m3 , stávající imisní pozadí = 1,89 nanogramů/m3 ,
vypočítaný příspěvek dálnice Dl -0136 = 0,0549 nanogramů/m3 (2,9 % imisního pozadí))
Závazné stanovisko EIA ze dne 30.11.2016 ke znečištění ovzduší uvádí mj. toto (viz str. 19 -20):
Na základě výše uvedeného se příslušný úřad ztotoţnil se závěrem, ţe provozem posuzovaného záměru dojde
ke zvýšenému imisnímu zatíţení v trase záměru, kde jsou jiţ dnes překračovány imisní limity u průměrné
denní koncentrace PM10 a průměrně roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Současně dojde k odklonění velké
části tranzitní dopravy (zejména nákladní) mimo centrum města Přerov (tedy z oblasti s vysokou hustotou
obyvatelstva), coţ bude doprovázeno také odpovídajícím sníţením imisní zátěţe.
U ostatních sledovaných látek budou limity plněny i po realizaci záměru (s výjimkou bodu č. 3, kde můţe
dojít k dosaţení limitu u průměrné roční koncentrace PM2,5 - příspěvek záměru je 0,87% imisního pozadí,
resp. limitu). Imisní přitíţení v nové trase je moţno částečně kompenzovat výsadbou zelených pásů podél
dálničního tělesa, čímţ dojde k záchytu části prachových částic a také ke sníţení koncentrací
benzo(a)pyrenu, který je v převáţné míře na prachové částice vázán. Dále lze v době provozu zajistit častější
čištění povrchu vozovky (nejen po zimním provozu, ale zejména v suchém letn ím období), coţ povede opět ke
sníţení vzniku prašnosti jak unášením sypkých přepravovaných nákladů, tak otěrem pneumatik vozidel.
Příslušný úřad se rovněţ ztotoţnil s tím, ţe v rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo konstatováno, ţe
ani zvýšením imisních koncentrací nad stávající úroveň nedojde k významnému negativnímu ovlivnění
veřejného zdraví a předmětný záměr je při realizaci opatření pro minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů na ovzduší akceptovatelný. ―
Ministr ŢP ve věci překračování imisních limitů pro denní koncentrace PM10 a roční koncentrace
benzo(a)pyrenu v Přerově-Dluhonicích ve svém stanovisku ze dne 30. 12. 2020 převzal svá tvrzení z
původního stanoviska ze dne 20.4. 2020, tzn. ţe v tomto území (a jinde) sice dochází k nepříznivé imisní
situace u koncentrací PM10 a benzo(a)pyrenu, nicméně umístění dálnice D 0136 a její vlivy na obyvatele
jsou přijatelné, neboť samotná stavba dálnice ţádné limity nepřekračuje. Příp. změna trasy jejím odsunutím
o 150 metrů na východ přitom závisí jen na vůli ŘSD ČR a na reálné neakceptovatelnosti z hlediska vlivů na
ŢP a veřejné zdraví, coţ se nestalo.
Děti Země
Děti Země se nicméně domnívají, ţe kaţdé zlepšení imisní situace v prostředí ve vztahu k veřejnému zdraví a
ke stavu ovzduší, kdy v ČR ročně na znečištěné ovzduší předčasně umírá kolem 10.000 obyvatel, je nutné
realizovat. Podle Dětí Země a podle judikatury správních soudů nelze připustit, aby do jiţ nyní imisně
zatíţeného území v Přerově-Dluhonicích s překračováním imisních limitů se mohl bez dalšího umisťovat
další zdroj imisí.
Je tedy nutné, aby jiţ před povolením dálnice D 0136 byly všechny imisní limity dodrţeny (a za existence
reálných zmírňujících opatření, které ale nejsou konkrétně navrţeny), příp. aby došlo k posunu trasy dálnice
aspoň o 150 metrů na východ (tj, dále od Přerova-Dluhonic), čímţ dojde k výraznému poklesu koncentrací
škodlivin v ovzduší.
Avšak vzhledem k tomu, ţe Rozptylová studie je z 5/2016 (slouţila jako podklad pro vydání závazného
stanoviska EIA ze dne 30. 11 2016), tzn. je více neţ 5 let stará, a došlo ke zpřísnění řady imisních limitů
(např. roční imisní limit pro PM2,5 se z původní hodnoty 25 mikrogramů/m3 od 1.1.2020 zpřísnil na hodnotu
20 mikrogramů/m3 : viz údaje např. zde https://www.chmi.cz/fdes/DortaPdocs/uoco/isko/info/Hinitv
CZ.html), tak je nutné, aby byla vypracována nová Rozptylová studie, která zohlední aktuální pětileté údaje
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měření stavu ovzduší (viz zde https://wwiw.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/19petileti/png/
olomouckv_CZ.html) v Olomouckém kraji a dále zohlední i aktuální imisní limity, zejména roční imisní limit
pro PM2,5. Hlavním podkladem pro její vypracování musí být i nová Dopravní studie, která zohlední
poslední průzkumy ŘSD ČR.
Z aktuálních měření za posledních pět let (2015-9) pro oblast Přerova vyplývá, ţe roční imisní limit pro
PM2,5 ve výši 20 mikrogramů/m3 je všude překročen (viz níţe výřez z mapy pro Olomoucký kraj výši 20
mikrogramů/m3) a s pozadím 24,8 μg/m3 uvádí tyto číselné hodnoty pro čtyři měřící body:
měřící bod č. 1 = příspěvek z dálnice 0,067 μg/m3 - celkem 24,867 mikrogramů/m3
měřící bod č. 2 = příspěvek z dálnice 0,115 μg/m3 - celkem 24,915 mikrogramů/m3
měřící bod č. 3 = příspěvek z dálnice 0,218 μg/m3 - celkem 25,018 mikrogramů/m3 (limit překročen)
měřící bod č. 4 = příspěvek z dálnice 0,062 mikrogramů/m3 - celkem 24,862 mikrogramů/m3
Aktuální mapa koncentrací PM2,5 na území Přerova (pozadí) z důvodu imisního limitu pro PM2,5 od 1. 1.
2020 ve výši 20 mikrogramů/m3 ale dokládá, ţe samotné pozadí tento limit nesplňuje. Je tedy zřejmé, ţe další
příspěvek PM2,5 z automobilového provozu na dálnici D 0136, i kdyţ můţe být nízký, překročení tohoto
limitu u všech 4 měřících bodů potvrzuje, včetně bodů č. 2 (RD U hřiště 27) a ě. 3 (RD Náves 50) v Přerově Dluhonicích.
Ze zastaralé Rozptylové studie (5/2016) ve vztahu k novému ročnímu imisnímu limitu pro PM2,5 vyplývá, ţe
umístěná dálnice D 0136 v trase přes Přerov-Dluhonice znamená nadlimitní koncentrace PM10 (denní),
PM2,5 (roční) a benzo(a)pyrenu (roční). Přitom tato studie nedává ţádnou konkrétní odpověď na otázku, jak
tyto nadlimitní hodnoty budou zmírněny (a kdy), aby byly podlimitní. Je tedy logické, ţe do území s
nadlimitním znečištěním ovzduší nelze povolovat další záměry, které stávající nadlimitní z nečištění ještě
zvýší.
V tomto smyslu lze upozornit na rozsudek NSS ze dne 31.1. 2012, č. i. 1 As 135/2011 — 254, který se týká
sporu o umístění nových výškových domů v Praze-Pankráci (Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne
12. 5. 2011, Č. i. 10 Ca 62/2009 -122 územní rozhodnutí zrušil) do jiţ silně znečištěné lokality (intenzitami
hluku a znečištěním ovzduší), který bodě [43] uvádí, ţe „limity vyuţiti území představují hranice pro vyuţití
území, a to hranice zpravidla nepřekročitelné; jedním z limitů vyuţití území je také hladina hluku―, a dále v
bodě [45] uvádí, ţe „Závěr městského soudu lze stručně shrnout tak, ţe do území nadlimitně zatíţeného
hlukem nelze bez dalšího automaticky/ umísťovat stavby, které sice kaţdá jednotlivě nepřitíţí svým provozem
dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné
přitěţování jiţ nyní existující nadlimitní zátěţi v území. S tímto závěrem …se Nejvyšší správní soud plně
ztotoţňuje... Cit. závěr důsledně respektuje základní zásadu práva ţivotního prostředí označovanou jako
zásada přípustné míry znečišťování ţivotního prostředí, podle níţ území nesmí být zatěţováno lidskou
činností nad míru únosného zatíţeni (§ 11 a § 12 zákona o ţivotním prostředí...)... Ostatně jiţ z čl. 11 odst. 3
Listiny základních práv a svobod vyplývá, ţe výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví,
přírodu a ţivotní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
Je tedy nutné, aby byla vypracována nová Dopravní studie a nová Rozptylová studie (s nov ými pětiletými
průměry), která zohledni aktuální stav pozadí pro znečišťující látky a také nový roční imisní limit pro PM2,5.
Současně by studie měla provést výpočty pro předloţenou trasu dálnice D 0136 a pro dva náměty Děti Země
o změně trasy (2018 a 2019), které se průchodu zástavbou Přerova-Dluhonic vyhýbají (viz mapy v příloze)
Dalším nedostatkem Rozptylové studie 5/2016 je, ţe nepředkládá konkrétní zmírňující opatření, které by
zaručily sníţení znečištění ovzduší pod úroveň limitu, ačkoliv povolovanou dálnicí D0136 dochází k
prokazatelnému překročení ročního limitu PM2,5 o více neţ 1 % (viz § 27 odst. 1 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).
Studie přitom jen obecně tvrdí, ţe stačí provést výsadbu vegetačních pásů podél dálnice a zajistit pravidelné
čištění vozovk y. Tento postup je nesprávný, neboť by studie měla svými výpočty doloţit, jaká konkrétní
opatření (kdy a kde) mají být realizována a zda budou mít očekávaný účinek.
Nevhodně provedená výsadba vegetačních pásů totiţ nemusí přinést pozitivní efekt, resp. ně kdy můţe být i
negativní. Proto je třeba vhodnou podobu izolační zeleně (šíře pásu, druhové sloţení...) stanovit výpočtem
podle Metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na sníţení koncentrací suspendovaných
částic (ATEM/MŢP, 6/2016). Například na str. 15 dokumentace EÍA pro záměr „CTPark Prague North
D8.3, D8.4, D8.5, D8.6― (viz httns://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA STC2248) se uvádí, ţe výpočtem bylo
zjištěno, ţe zemní valy či vegetační pásy nezajistí v nejbliţší obytné zástavby oček ávané sníţení intenzity
hluku či imisní zátěţe z provozu areálu.
Námitka nemá charakter úkolu pro vodoprávní úřad. Účastníci řízení v námitce uvádějí, ţe dopravní studie,
která je podkladem pro zpracování projektové dokumentace, je zastaralá. Toto tvrzení speciální vodoprávní
úřad neshledal jako pravdivé. Metodika prognózy intenzit dopravy dle TP 225 zajišťuje, ţe údaje pro
výhledový stav k roku 2040, z nichţ bylo při zpracování projektové dokumentace a navazujících studií
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vycházeno, lze povaţovat za aktuální, a to bez ohledu na skutečnost, ţe rozptylová studie je z roku 2016.
Tento fakt sám o sobě nemůţe být důvodem, aby vodoprávní úřad poţadoval zpracování studie na základě
novějších dopravních průzkumů. Podstata této námitky se netýká práv a povinností spolku Děti Země, tudíţ
nejsou tímto zasaţeny. Námitky se netýkají předmětu řízení o povolení stavby vodních děl.
K vyjádření, námitkám účastníka řízení spolek Krajina Dluhonice, z.s., ze dne 23.06.2021 (citace kurzívou)
Spolek Krajina Dluhonice, z. s., (dále jen KD) po nahlédnutí do předloţené dokumentace konstatuje
následují kolizi zamýšlených stavebních objektů s reálným stavem věci v místě stavby a to:
Předloţená dokumentace krom jiného řeší stavební objekt 323, sanaci vodoteče z lokality od Starých Rybníků
do řeky Bečvy (nazývanou různě - Vinařský potok, Strhanec, místně Struha).
Výkresová dokumentace ovšem postrádá zmínku o vodohospodářské stavbě svodnice, která do uvedené
vodoteče ústí, tedy do stavebního objektu 323, viz. nákres v příloze. Jedná se o systém povrchové části, do
které jsou zaústěny podzemní drenáţe.
Mostní objekt estakády SO 209 a konkrétně jeho pilotová podpěra č P16 je cca situována na pozemku par.č.
1145/2 a parc.č. 1145/36. Shodou okolností je navrţena přímo do osy vodoteče stávající svodnice a shodou
okolností v těsném sousedství krajské silnice III. třídy, tvořící ulici U Hřiště (parc.č. 1014/1) a ulici
Předmostská (parc.č. 1354) v intravilánu místní části Dluhonice.
Součástí této stavby je i nutný propustek pod silnicí, do kterého je vodoteč svodnice navedena.
Výstavbou mostní podpěry logicky funkčnost svodnice a propustku zaniká.
Uvedená svodnice zajišťuje krom jiného odvod nadměrných dešťových sráţek z lokality Dluhonic - Kačična a
to jak odvodem přirozeně gravitačním, tak i systémem drenáţí, které jsou do svodnice napojeny.
Z předloţené dokumentace není nikterak patrno, ţe by projektant a investor tuto kolizi řešil a vyprojektoval
kompenzační opatření a řešení.
Výsledkem výstavby bude vznik něčeho, co se podobá suchému poldru, jehoţ hráz bude tvořit niveleta
jmenované krajské silnice v obydlené zástavbě, neb úroveň terénu severozápadně od této silnice je pod
niveletou této silniční stavby. Přibliţný rozsah zasaţené oblasti viz obrazová příloha.
KD poţaduje doplnění dokumentace pro stavební povolení o stavební řešení, jednoznačně vylučující riziko
retence přívalových vod v lokalitě „Kačična" kol stávajícího sportovního areálu.
Námitka má charakter úkolu pro vodoprávní úřad
Po prověření námitky bylo vodoprávním úřadem shledáno, ţe námitka je neoprávněná, neboť u podpěry
č. 16 SO 209 se nenachází ţádná evidovaná vodoteč, pouze silniční příkop silnice III/01857, který zajišťuje
odvodnění silnice III. třídy. Sráţková voda z příkopu je svedena do stávajícího propustku pod silnicí
III/01857, kudy dále pokračuje do příkopu podél přilehlé ţelezniční koridorové trati. Příkop podél sil.
III/01857 a propustek pod sil. III/01857 bude i po stavbě dálnice zachován v rozsahu dle stávajícího stavu.
Pilíř P 16 je situován v dostatečné vzdálenosti od zmiňovaného propustku a jeho funkčnost nenarušuje,
respektive stavba D1 0136 se tohoto propustku vůbec nedotýká. Vodoprávní úřad současně upozorňuje, ţe
pokud chtěl účastník řízení tuto námitku uplatnit, měl tak učinit jiţ v územním řízení, kdy se stavba
umísťuje, umístění pilířů (podpěr) mostu je tak jiţ dáno pravomocným územním rozhodnutím.
Současně vodoprávní úřad konstatuje, ţe rizikem přívalových sráţek se projektová dokumentace podrobně
zabývá, konkrétně v části Dluhonice. Ve stávajícím stavu jsou Dluhonice ohroţeny přívalovými sráţkami,
které dopadnou na polní pozemky severně od Dluhonic. Přirozenou svaţitostí území pak tyto sráţky mohou
negativně ovlivnit odtokové poměry v Dluhonicích. Stavba dálnice D1 však zlepšuje tento stávající stav
návrhem retenčního příkopu jako SO 390 Retenční příkop km 83,60-84,95. Tento retenční příkop má za úkol
retenci přívalových dešťů. Jedná se o otevřený příkop osazený příčnými překáţkami ve formě zemních hrází
tvořícími retenční zdrţe uvnitř tohoto příkopu. Příkop je dále na vnější straně doplněn drenáţí s retenčním
prostorem ze štěrku, která dále posiluje retenční funkci příkopu. Voda z retenčního příkopu je postupně
sváděna ke vtokovému objektu kanalizačního objektu SO 315 Hlavní sběrač „B―. Tento vtokový objekt
zajistí odvedení všech povrchových sráţek do kanalizace s vyústěním do Bečvy. Tímto technickým řešením,
navrţeným v polích nad samotnými Dluhonicemi, je vyřešena ochrana Dluhonic před přívalovými sráţkami
a lze konstatovat, ţe dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, kdy z polních pozemků mohla povrchová
voda vlivem svaţitosti terénu pronikat do zástavby Dluhonic. Po stavbě dálnice bude tomuto odtoku
zamezeno. Dále je nutné podotknout, v návaznosti na mostní objekt SO 209 procházející Dluhonicemi, ţe
odvodnění mostního objektu je řešeno kanalizací přes celou délku mostního objektu a voda je přes DUN
vyústěna do řeky Bečvy, mimo zástavbu Dluhonice.
Celé řešení bylo prověřeno hydrotechnickým výpočtem a lze konstatovat, ţe nedojde k ohroţení zastavěné
části obce Dluhonice.
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K námitkám účastníků řízení p. Pavla Kříţka, nar. 25.05.1946 a p. Bohumíry Kříţkové, nar. 25.08.1947, oba
bytem Pod Skalkou 77/19, 751 24 Přerov, vznesených a doloţených písemně při ústním jednání, které se
konalo dne 24. 6. 2021 v budově Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2 (citace kurzívou):
V těchto jednáních bylo naše postavení v rovině prodávající - kupující (ŘSD). Problém ale spočíval v tom, ţe
ŘSD mělo zájem pouze o výkup přístupové parcely původní p.č. 633/64 s plochou 289 m2 . Později byl jiţ
zájem pouze o výkup parcely č. 633/72 s plochou 118 m2 , rovněţ přístupovou.
Ţádná kupní smlouva však neobsahovala „ošetření" přístupu na další naše parcely. K získávání našeho
souhlasu byly uskutečněny 3 návštěvy u nás doma. Zejména u třetí návštěvy, celé jednání vedla za ŘSD
osoba bez bliţší identity. Jednání bylo neskutečně lstivé a neomluvitelné.
K původnímu záměru, kromě moţnosti uvedeného výkupu, patřilo i vybudování zahrádky a nového oplocení s
brankou. I tyto záleţitosti kupní smlouvy neobsahovaly.
Výkupy pozemků jsou záleţitostí ŘSD. Aby jsme byli co nejvíce poškození, bylo některým sub jektům
umoţněno získávání vlastnických práv formou věcných břemen. Na jakém základě byly tyto subjekty vybírány
a co za to mohly získat, necháváme na posouzení jiným.
Některé záleţitosti k uvedenému tématu objasňuje náš dopis ze dne 31.10.2020 zaslaný na Dopravoprojekt
Brno a.s., ing. Vyskočilová, Kounicova 271/13, 602 00 Brno.
Námitky vztahující se k ţádosti o vydání stavebního povolení na Dl dle Č.i. KPQ -2020-001608 ze dne
26.8.2020 a vztahující sena stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zákon 416/2009 Sb.:
Tím, ţe jsme se stali účastníky řízení o stavební povolení se naše postavení v jednáních výrazným způsobem
změnilo k horšímu - nepřijatelnému. Byli jsme postaveni do role občanů druhořadé kategorie. Pro toto řízení
jsme byli předem určeni do nerovného postavení. Navíc je na nás uplatňován § 184a odst. 3 stavebního
zákona.
Přiloţená ţádost vykazuje nesrovnalosti. Nejsme si vědomi toho, ţe bychom porušili nějaký zákon nebo
povinnosti vlastníků parcel. Přímo nás děsí uváděné „ţe pro poţadovaný záměr byl stanoven účel
vyvlastnění zákonem―.
Pokud vyvlastnitel ţádá vyvlastnění, pak má povinnost kromě obecných náleţitostí podat ţádost, která musí
obsahovat např.: doloţení skutečností nasvědčující tomu, ţe byly splněny podmínky pro vyvlastnění,
údaj o tom, v jaké lhůtě a jakým způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účelu vyvlastnění, připojit listiny
prokazující splnění podmínky vyvlastnění včetně prohlášení o tom, ţe ve stanovené lhůtě se vyvlastniteli
nepodařilo získat dohodou potřebná práva k pozemkům atd.
Při nahlíţení do podkladů pro stavební povolení na stavebním úřadu Přerov výše uváděné údaje nebyly,
chyběly. Vyvlastnitel nesplnil zákonné podmínky.
Pro výstavbu Dl navrhujeme dojednat s ŘSD společný výkup všech našich parcel dotčených výstavbou Dl
dohodou a výkupem dle zákona 416/2009 Sb., neboť toto trvalé převedení práv k pozemkům, zajišťuje
moţnost jejich plného vyuţití pro veřejně prospěšný účel.
Zájem o naše parcely měly 4 subjekty, coţ opodstatňuje náš návrh na výkup našich dotčených pozemků dle
výše uvedeného.
Nelze pominout také skutečnost, kdy neúměrně dlouhé projednávání získávání změn vlastnických práv k
dotčeným parcelám pro výstavbu Dl nás udrţuje v neustálém stresu, coţ se projevuje na našem zdraví.
Kupní smlouva na pozemek p. č. 633/72 je hrubým nepoměrem ke dříve stanoveným podmínkám.
Po věcné stránce je celá záleţitost sloţitější. Jako zástupci ŘSD si Vám dovolujeme připomenout situaci a
stav, který předcházel současné nabídce.
Na výstavbu Dl v úseku Říkovice - Přerov byla parcela 633/64 s plochou 289 m2 předmětem výkupu.
Opakovaně však je předkládána KS pouze pro výkup pozemku p. č. 633/72 s plochou 118 m 2 .
Vznikem této parcely došlo mj. ke změně parametrů, zásahu do funkčních celků parcel a náhrad. Vznikly
další problémy a nesrovnalosti, na kterých jsme se jako prodávající nepodíleli. Naše návrhy, připomínky a
ostatní zůstaly nevypořádány.
Předloţením současné nabídky se dostáváte do podezření, ţe vůči některým prodávajícím uplatňujete metodu
nestejného metru. Např. nám, na rozdíl od jiných p rodávajících, nabízíte výkup jen minimální části z
původně stanovené plochy. Jiné naše pozemky určené pro zastavění stavbami, hodláte zatíţit věcnými
břemeny. Přitom se jedná o pozemky nacházející se ve stejné lokalitě, jsou sousední a následné v linii. Ma jí s
okolními pozemky stejnou přístupovou cestu, vstup či sjezd je na pozemky sklonovité, terénní a místní poměry
jsou obdobné.
Kupní smlouva č. 22-MPS00198/16 z 30.7.2020 je jednostranná, zvýhodňující pouze jednu stanu. Vykazuje
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zjevné vady a právní klíčky, není zaloţena na aspektu spravedlnosti, na rovnosti smluvních stran apod. S
jejím obsahem nesouhlasíme. Obsahuje články, které neodpovídají skutečnosti, zaskočily nás, nejednalo se o
nich.
KS nevyznívá jednoznačně, staví na nesrovnalostech a nepravdě, v racíme ji.
Problém je, ţe kupní smlouva není úřední formulář. Je to zakotvení dohody mezi prodávajícím a kupujícím. A
takové jednání můţe probíhat různě, ne však bez účasti prodávajících a v nesouladu se zákony, na které se
odvoláváte. (Zákon č. 416/2009 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb.)
Neakceptování KS prodávajícími nelze chápat a posuzovat vtom smyslu, ţe jsme proti výstavbě Dl a ţe
nechceme prodat. Není to pravda. Jde nám o vyjednání spravedlivé dohody, při níţ nebudeme kráceni na
svých právech.
Tíţeného výsledku lze dosáhnout i jiným způsobem, neţ jaký je doposud prosazován Vaší stranou.
Ohrazujeme se proti vyvlastňování, neboť toto řešení za dané situace je neopodstatněné.
Předpokládáme, ţe po 18-ti letech vyjednávání konečně ke shodě a dohodě dojde, my dotče né pozemky
stavbami prodáme a Vy se můţete soustředit na zahajovací práce související s výstavbou předmětné dálnice.
Svá práva jsme odhodláni v případě nutnosti hájit všemi zákonnými prostředky, včetně ţalob a soudních
řízení.
Námitky nemají charakter úkolu pro vodoprávní úřad.
Vlastnická práva vodoprávní úřad není oprávněn v tomto vodoprávním řízení posuzovat. Majetkoprávní
vypořádání před stavbou není podmínkou pro povolení veřejně prospěšné stavby. Dle § 184a stavebního
zákona se nedokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby na situačním výkresu dokumentace, je-li pro
získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro poţadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel
vyvlastnění zákonem. Obsah podaných námitek směřuje k řízení o vyvlastnění, nikoliv k vedenému řízení
stavebnímu. Ţádná z námitek tedy nebyla po prostudování vyhodnocena jako námitka proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, a proto dle § 114
odst. 1 stavebního zákona k nim nebylo přihlédnuto.
K opakovaným námitkám vzneseným v podání nazvaném jako „odvolání“ účastníků řízení p. Pavla Kříţka,
nar. 25.05.1946 a p. Bohumíry Kříţkové, nar. 25.08.1947, oba bytem Pod Skalkou 77/19, 751 24 Přerov,
proti usnesení krajského úřadu vydaného dne 14.07.2021 pod č. j. KUOK 74087/2021, následně podáním
Krajského úřadu ze dne 19.08.2021 postoupené Magistrátu města Olomouce, Odboru ţivotního prostředí,
oddělení vodního hospodářství, vodoprávní úřad uvádí:
Dle právního názoru KÚOK se spíše neţ o odvolání jedná o námitky vůči probíhajícímu stavebnímu a
vyvlastňovacímu řízení. Odvolatelé ve svém podání vznáší námitky vůči postupu Ředitelství silnic a dálnic
(dále jen ŘSD) a stavebního úřadu ve věci vyvlastňování pozemků, za účelem realizace záměru stavby
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“. Dále se pak odvolatelé ohrazují proti záměru ŘSD řešit stavby
na pozemcích parc.č. 633/64 a 256/1 k.ú. Předmostí formou věcných břemen a závěrem pak navrhují postup,
dle jejichţ názoru by bylo moţné vyřešit výkup všech pozemků ve vlastnictví odvolatelů.
V písemnosti ze dne 13.8.2021 (doručeno KÚOK dne 16.8.2021), kterou bylo doplněno „odvolání“ ze dne
1.8.2021 (doručeno KÚOK dne 3.8.2021), je uvedeno, ţe předmětné usnesení napadají odvolatelé mimo jiné
u stavebních objektů SO 363 Přeloţka vodovodu AC150 a MÚK Přerov – sever a SO 153 Souběţná polní
cesta podél silnice I/55 vpravo. Podatelé Pavel a Bohumíra Kříţkovi upozorňují v souvislosti s těmito
stavebními objekty na rozpor mezi písemnými podklady a skutečností.
Po projednání námitky týkající se kolize přeloţky vodovodu a polní cesty se zpracovatelem projektové
dokumentace, vodoprávní úřad upřesňuje informaci uvedenou v popisu stavby. Návrh SO 153 je
v projektové dokumentaci stavby D1 0136 uvaţován jako náhrada za stávající účelovou komunikaci, která
fyzicky zajišťovala přístup k jednotlivým nemovitostem v zahrádkářské kolonii v Přerově-Předmostí a bude
stavbou dálnice odstraněna. Jelikoţ v území proběhl jiţ záchranný archeologický průzkum předcházející
samotné stavbě D1 0136, tak v území došlo jiţ ke změnám, které mohly mít za následek zrušení některých
částí stávajících účelových komunikací. Tento mezistav stavebních prací však neznamená, ţe by návrh SO
153 měl být z projektové dokumentace dálnice vyloučen nebo jakkoliv upravován. Návrh účelové
komunikace SO 153 plnohodnotně nahrazuje zajištění přístupu na pozemky ve výhledovém stavu, tzn. po
výstavbě dálnice D1 0136. Návrh účelové komunikace je koordinován s navazujícími stavebními objekty,
včetně přeloţky vodovodu (SO 363).
Námitky se dále týkají způsobu získání potřebného práva pro uskutečnění daného investičního záměru.
Opakovaně je nutno k výše vzneseným námitkám konstatovat, ţe vlastnická práva vodoprávní úřad není
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oprávněn v tomto vodoprávním řízení posuzovat. Majetkoprávní vypořádání před stavbou není podmínkou
pro povolení veřejně prospěšné stavby. Dle § 184a stavebního zákona se nedokládá souhlas vlastníka
pozemku nebo stavby na situačním výkresu dokumentace, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo
stavbě pro poţadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Obsah podaných
námitek směřuje k řízení o vyvlastnění, nikoliv k vedenému řízení stavebnímu. Ţádná z námitek tedy nebyla
po prostudování vyhodnocena jako námitka proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a uţívání
stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, a proto dle § 114 odst. 1 stavebního zákona k nim nebylo
přihlédnuto.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloţenou ţádost o
vydání stavebního povolení, a shledal, ţe předloţená projektová dokumentace stavby splňuje technické
poţadavky na stavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla
a uskutečněním stavby nejsou ohroţeny veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vyţadovaná zvláštními právními předpisy a
vyjádření účastníků řízení doloţená ke stavebnímu řízení, která souvisí s prováděním stavby vodních děl,
byla zváţena, byl zajištěn vzájemný soulad, a poţadavky, týkající se provádění projednávané stavby nebo
jejího následného uţívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Poţadavky,
které se týkaly jiných částí staveb, a poţadavky týkající se majetkoprávních záleţitostí, případně následných
smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z
hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní, vodoprávnímu úřadu o nich nepřísluší
rozhodovat. Rovněţ poţadavky na dopravní značení nejsou do rozhodnutí převzaty, jelikoţ stanovení
dopravního značení je předmětem samostatného opatření silničního správního úřadu. Vodoprávní úřad dále
logicky nezohlednil poţadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční)
odkazy na webové stránky, apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně
neměl moţnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných poţadavků.
Poţadavky správců jednotlivých inţenýrských sítí, vedení a další infrastruktury nejsou v rozhodnutí
doslovně citovány, do podmínky č. 7 tohoto rozhodnutí byla zahrnuta povinnost dodrţení relevantních
poţadavků těchto správců a průběţná aktualizace jejich stanovisek.
Podkladem pro vydání stavebního povolení byly doklady uvedené ve výčtu tohoto rozhodnutí, tyto
vodoprávní úřad posuzoval samostatně i ve vzájemné souvislosti. V souvislosti s existujícími závaznými
stanovisky vodoprávní úřad MMOl v obecné rovině uvádí, ţe dle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona jsou
dotčené orgány vázány předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem, které vydaly v předchozích
etapách postupů, a to ať jiţ při umísťování nebo následném povolování stavebního záměru. Měnit je mohou
pouze v případě, ţe se změnily podmínky nebo poměry v území. Navazující stanoviska nebo navazující
závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téţe věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a
doloţených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za
kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno. K takové situaci nedošlo, není tedy
zákonný důvod k tomu, aby byla závazná stanoviska, která vydal MM Přerov, nahrazena novými podklady,
které by vydal MMOl. Poţadavek na to, aby v důsledku převedení případu k jinému správnímu úřadu byla
všechna vyjádření, stanoviska či závazná stanoviska MM Přerov vydána znovu a ta původní nebrána v potaz,
je v rozporu s principem ekonomie řízení (ust. § 6 odst. 1 správního řádu).
V případě, kdy správní orgán vede řízení, jehoţ podkladem jsou jiţ vydaná závazná stanoviska, tak tyto lze
dle dikce správního řádu napadnout buďto v rámci odvolacího řízení proti vydanému rozhodnutí nebo
v rámci přezkumného řízení. Pro moţnost napadnutí vydaných závazných stanovisek je však nutný jeden
předpoklad, tj. rozhodnutí správního orgánu, který vede předmětné řízení. V případě, ţe nebylo dosud
vydáno rozhodnutí (či v případě přezkumného řízení rozhodnutí, které nabylo právní moci), nelze závazná
stanoviska napadat, tedy ani je potvrzovat, měnit či rušit. Nezákonné závazné stanovisko dle ust. § 149 odst.
8 správního řádu lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuţ je příslušný nadřízený správní orgán
správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci
rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení
zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem
podmíněno.
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Vodoprávní úřad dále uvádí, ţe právní řád je zaloţen na zásadě presumpce správnosti aktů vydaných orgány
veřejné správy, dle níţ se má za to, ţe správní akt je zákonný a správný, a to aţ do okamţiku, kdy příslušný
orgán zákonem předvídanou formou prohlásí správní akt za nezákonný a zruší jej (srov. k tomu Hendrych, D.
a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 225, resp. v judikatuře NSS např.
rozsudek ze dne 22. 5. 2008, čj. 6 As 45/2005-188). Po celou dobu své existence aţ do svého eventuálního
zrušení vyvolává správní akt právní následky, zakládá práva a povinnosti. Pokud tedy existují vydaná
závazná stanoviska či jiné opatření, je pak na speciálním stavebním úřadu, aby z nich a jejich podmínek, při
posuzování podané ţádosti o stavební povolení, vycházel a to vodoprávní úřad MMOl OŢP učinil.
Ze závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ţivotní prostředí, vydaného
Ministerstvem ţivotního prostředí, odborem posuzování vlivů na ŢP a integrované prevence, č. j.
63946/ENV/16 ze dne 30. 11. 2016, ve znění závazného stanoviska k ţádosti o potvrzení či změnu
závazného stanoviska, vydaného Ministrem ţivotního prostředí, č. j. MZP/2020/430/981 ze dne 30. 12. 2020
byla do podmínek tohoto rozhodnutí převzata jen opatření pro fáze výstavby a provozu, neboť „Opatření pro
fázi přípravy“ jsou jiţ součástí územního rozhodnutí.
Vlastnická práva k pozemkům byla speciálním stavebním úřadem ověřena v katastru nemovitostí a
aktualizována. Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby dle § 184a odst. 1 stavebního zákona, se v tomto
řízení nedokládá s odkazem na § 184a odst. 3 stavebního zákona, je-li pro získání potřebných práv k
pozemku nebo stavbě pro poţadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. V
posuzovaném případě je předmětná stavba veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury, pro kterou je
účel vyvlastnění stanoven v § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Souhlasy vlastníků pozemků a staveb
proto nebyly vyţadovány.
Příslušný vodoprávní úřad stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především
z hledisek ochrany ţivota a zdraví osob, ochrany ţivotního prostředí, minimalizace negativních vlivů
stavební činnosti na okolí, bezpečnosti práce a technických zařízení, bezpečnosti provozu. Podmínky rovněţ
v nezbytné míře stanoví poţadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně
přírody a krajiny.
Příslušný vodoprávní úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, ţe stavbou „Dálnice D1, stavba
0136 Říkovice - Přerov“ v rozsahu předmětných stavebních objektů nebudou ohroţeny veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
V průběhu stavebního řízení došlo ke zrušení zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Vzhledem k tomu, ţe ţádost o stavební povolení byla podaná v době účinnosti zákona č. 185/2001 Sb.,
závazná stanoviska na úseku odpadového hospodářství jsou i nadále platná a pokud v tomto rozhodnutí je
pouţívána zkratka „zákon o odpadech“, má se na mysli zákon č. 185/2001 Sb.
Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí, posoudil předmětnou záleţitost na základě posouzení
a souhlasného stanoviska správce povodí shledal, ţe stavba vodních děl je moţná. Lze předpokládat, ţe
stavbou nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a ţe nebude
znemoţněno dosaţení jejich dobrého stavu/potenciálu. Stavba vodních děl neovlivní negativně
vodohospodářské poměry dané lokality a je moţno ji realizovat, za předpokladu splnění výše stanovených
podmínek a povinností, které byly stanoveny pro ochranu povrchových a podzemních vod v souladu
s vodním zákonem. V průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení
stavby.
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Při provádění stavby vodního díla budou dodrţeny technické poţadavky na stavbu vodovodů a kanalizací
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
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veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
„STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník
zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále
čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, neţ bude celá stavba zkolaudována.
Při realizaci stavby budou dodrţovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k
příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, 75 5911, 75 5630, TNV 75
5402, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace a vodovodu bude proveden v souladu se zákonem
o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uţivatelů veřejného prostranství,
čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním.
Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem poţádá
příslušný silniční správní úřad. K ţádosti přiloţí stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předloţen projekt
dopravního značení k vyjádření.
Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého
kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné sluţbě Olomouc.
Upozorňujeme na nutnost dodrţování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb –
§ 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
sluţeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno
správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
Stavba leţí v záplavovém území a stavebník postupuje veškerá rizika moţných povodňových škod, za které
Povodí Moravy, s.p. nenese zodpovědnost. Majitel stavby v záplavovém území a v blízkosti vodního toku je
vázán povinnostmi uvedenými v ustanovení § 52 a § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o statickou
bezpečnost a celkovou údrţbu stavby, aby neohroţovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti
škodám působených vodou a odchodem ledu.
Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat výustní objekty do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do
majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření povodí Moravy s.p.). Přebírání ostatních objektů bude řešeno
dle dokumentu „Rámcová smlouva – pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci
investiční činnosti ŘSD ČR“.
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve
smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních
prostředků.
Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění . Stavebník je povinen písemně ohlásit termín
zahájení zemních prací jiţ od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím
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Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umoţnit jemu nebo oprávněné organizaci
provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě
dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.
Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
V případě dodatečného zjištění výskytu některého ze zvláště chráněných druhů ţivočichů či rostlin musí být
postupováno v souladu s ustanovením § 50 a § 56 zákona, tzn. na základě výjimky Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc 9.
Kácení dřevin se musí uskutečnit v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, tzn. na základě
povolení příslušného orgánu ochrany přírody, o kterém bude rozhodnuto v samostatném správním řízení.
K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloţeny doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle
skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliţe stavba nebude zahájena
do 2 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, ţe od provedení
svého záměru upouští.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního
prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“ - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Přílohy pro obce Statutární město Přerov, obec Bochoř, obec Věžky, obec Horní Moštěnice:
1. Ověřená projektová dokumentace „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“ - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
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Doručení:
V souladu s ustanovením § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů v platném znění je rozhodnutí tohoto navazujícího řízení oznamováno
veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu.
Dále se v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
písemnost doručuje jednotlivě pouze ţadateli, obci, na jejímţ území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a
úředních deskách Magistrátu města Přerova, Obecního úřadu Bochoř, Věţky, Horní Moštěnice a dále
způsobem umoţňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu
města Olomouce www.olomouc.eu.
Současně prosíme uvedené magistrátní a obecní úřady, aby speciálnímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět
potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky.
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu
města Olomouce.

Vyvěšeno dne: _____________________

Sejmuto dne: _______________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Písemnost se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů, následovně:
Účastníci stavebního řízení (doručení doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
Ţadatel
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4,
IDDS: zjq4rhz, v zastoupení společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13,
Veveří, 602 00 Brno 2 IDDS: 4xbdrqj
Obce, na jejíchţ území má být záměr uskutečněn
- Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
- Obec Bochoř, Náves 202/41, 751 08 Bochoř, IDDS: tyjb4s6
- Obec Věţky, Věţky 17, 751 19 Vlkoš u Přerova, IDDS: 6njasgh
- Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, IDDS: z8gbd6i
Dotčené orgány:
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
- Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, IDDS: n75aau3
- Dráţní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
- Státní plavební správa, Pobočka Přerov, IDDS: pwzaih7
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
- Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. sluţeb a obecného ţivnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
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Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo ţivotního prostředí, Odbor posuzování vlivu na ţivotní prostředí a integrované prevence,
IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a ţivotního prostředí, IDDS: etwb5sh

Účastníci stavebního řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
1) dle ust. § 109 písm. b)- d) stavebního zákona
vlastníci pozemk ů a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
- Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
- NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
- Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
- GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
- ING Bank N.V., IDDS: frrbzzg
- itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
- PRECHEZA a.s., IDDS: sbnfsqn
- Správa ţeleznic, státní organizace, IDDS: uccchjm
- Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
- České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
- Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf
- 108 Investment Advisory s.r.o., IDDS: z3hcbz5
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
- ÚSOVSKO a. s., IDDS: n58u2xz
- SALIX MORAVA a.s., IDDS: wm3f6uu
- ZS Pobečví a.s., IDDS: 7kzg645
- LOM PRAHA s.p., IDDS: drpizqr
- OKNOREALIT s.r.o., IDDS: cy8msvg
- osoba neznámá: Davídek Antonín, Domov důchodců, Pavlovice u Přerova, zastoupený opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9
- osoba neznámá: Davídek Antonín, Dluhonice 6, 750 02 Přerov, zastoupený opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc
- osoba neznámá: Davídková Růţena, Dluhonice 6, 750 02 Přerov, zastoupená opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc
- osoba neznámá: Kavka Leopold, Dluhonice 17, 750 02 Přerov, zastoupený opatrovníkem ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00
Olomouc
- osoba neznámá: Kavková Pavlína, Dluhonice 17, 750 02 Přerov, zastoupená opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc
- osoba neznámá: Roháčová Zuzana, Denisova 8, 750 02 Přerov, zastoupená opatrovníkem ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00
Olomouc
- osoba neznámá: Hanzlíková Marie, zastoupená opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ
s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Jan Obadálek, U milosrdných č.p. 852/12, 110 00 Praha 1-Staré Město, zastoupený opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9
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Marcela Uvízlová, U Výstaviště č.p. 524/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, zastoupená opatrovníkem
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČO: 28658094, sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9
Eva Šáchová, Tyršova č.p. 274/46, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Vladimír Slaný, Dr. Milady Horákové č.p. 22/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Aneţka Slaná, Dr. Milady Horákové č.p. 22/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Vít Horák, Rokytnice č.p. 385, 751 04 Rokytnice u Přerova
Dagmar Horáková, Rokytnice č.p. 385, 751 04 Rokytnice u Přerova
Pavel Berka, U Hřiště č.p. 177/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2
Alois Hlávka, Bezručova č.p. 2185/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jaroslav Horák, Náves č.p. 152/56, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2
Milada Horáková, U Ţebračky č.p. 576/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Pavel Jeţík, U Zbrojnice č.p. 46/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2
Lenka Nováková, Mladé Buky č.p. 52, 542 23 Mladé Buky
Rostislav Pírek, Na Hrázi č.p. 2086/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jitka Šafránková, Borošova č.p. 630/3, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Milan Tomeček, Náves č.p. 8/31, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2
Marie Zamazalová, Tyršova č.p. 282/47, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Anna Gottwaldová, Jana Ţiţky č.p. 677, 686 06 Uherské Hradiště 6
Boţena Miklendová, Kabelíkova č.p. 2676/14, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Miloslava Procházková, Druţební č.p. 1603/1, 792 01 Bruntál 1
Petra Formelová, Bayerova č.p. 1496/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Josef Sopouch, Dr. A. Stojana č.p. 111/13, 751 17 Horní Moštěnice
Michal Plintovič, Havlíčkova č.p. 732/15, 767 01 Kroměříţ 1
Aloisie Netopilová, Dr. A. Stojana č.p. 10/18, 751 17 Horní Moštěnice
František Janda, Zámostí č.p. 46/13, 751 17 Horní Moštěnice
Miroslav Hofschneider, Mlýnská č.p. 523, 798 17 Smrţice
Zdeněk Matlocha, Za Zahradami č.p. 385/4, Nemilany, 783 01 Olomouc 18
Zdeňka Pitnerová, Němčice č.p. 4, 768 43 Kostelec u Holešova
Vladimír Moučka, Sušilova č.p. 1751/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Marie Moučková, Sušilova č.p. 1751/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Hana Šejdová, Kosmákova č.p. 305/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Maria Tillová, Sušilova č.p. 1751/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Helena Chromečková, Pavlovice u Přerova č.p. 69, 751 11 Radslavice
Jiří Rozkošný, Náves č.p. 24/15, Bochoř, 750 02 Přerov 2
Aleš Kratochvil, Na Sídlišti č.p. 207, 783 49 Lutín
Vladimír Uhlíř, 9. května č.p. 208, 783 07 Město Libavá
Zdeňka Špundová, Dr. Milady Horákové č.p. 20/1, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Josef Procházka, Zámostí č.p. 50/17, 751 17 Horní Moštěnice
Věra Ungerová, U Parku č.p. 4/9, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Petr Máj, Velká Dláţka č.p. 309/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zdeněk Máj, Mírová č.p. 65/32, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Pavla Nelešovská, Druţstevní č.p. 238/47, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Dana Svobodová, Dráţní č.p. 82/5, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Libor Zapletal, Alojzov č.p. 184, 798 04 Určice
Ing. Jiří Kubík, Kyselovská č.p. 30/36, Kanovsko, 751 19 Vlkoš u Přerova
Otakar Hoferek, Kabelíkova č.p. 2765/22, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Eva Oujezdská, Vinohrádky č.p. 98/9, Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov 4
Hana Vymětalová, Velká Dláţka č.p. 310/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Marie Skřečková, Kosmákova 1879/7, Přeov I-Město, 750 02 Přerov 2
Pavel Hradil, Rataje č.p. 1463, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Jitka Pavelková, U Parku č.p. 6/7, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Dalibor Kubík, U Parku č.p. 20/16, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Josef Zich, Mírová č.p. 70/13, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Jan Greň, Za Sokolovnou č.p. 750, 533 41 Lázně Bohdaneč
Marek Mohapl, Podolí č.p. 6, 751 16 Ţelatovice
Eva Heroldová, U Potoka č.p. 46, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
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Zdeněk Rudolf, Havraníky č.p. 97, 669 02 Znojmo 2
Jitka Hradečná, Rokytnice č.p. 386, 751 04 Rokytnice u Přerova
TJ Sokol Dluhonice, z.s., K Rokytnici č.p. 52/15, 750 02 Přerov V-Dluhonice
Eva Skálová, Kozinova č.p. 269/3, 789 01 Zábřeh
Alice Šebelová, Lesnická č.p. 2069/11, 789 01 Zábřeh
Radek Galnor, Slaměníkova č.p. 2406/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
František Karas, Velká Dláţka č.p. 310/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Petr Špalek, Náves č.p. 40/6, Bochoř, 750 02 Přerov 2
Pavel Kříţka, Pod Skalkou č.p. 77/19, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Bohumíra Kříţková, Pod Skalkou č.p. 77/19, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Vladimír Navrátil, Tyršova č.p. 8/4, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
Vlastimil Němec, Ţelatovice č.p. 175, 751 16 Ţelatovice
Zdeněk Švéda, Druţstevní č.p. 181, Rychlov, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Tomáš Vrba, nám. T. G. Masaryka č.p. 224/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Věra Gardavská, Komenského č.p. 899/14, 779 00 Olomouc 9
Zdeněk Janota, Masarykova třída č.p. 954, Lutyně, 735 14 Orlová 4
JUDr. Igor Jusko, Jána Nálepky č.p. 2478/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Martina Klemešová, U Dvora č.p. 265/21, 751 02 Troubky nad Bečvou
Lada Rikanová, Mervartova č.p. 629/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jan Schneider, Kříţkovského č.p. 715/62, Muglinov, 712 00 Ostrava 12
Marek Schneider, Masarykova třída č.p. 838, Lutyně, 735 14 Orlová 4
Radek Zahradník, Wurmova č.p. 130/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Miroslava Hanáčková, Sokolská 2779/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jiří Mohapl, Kosmákova 2022/8, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, IDDS: dnq3z9q
Pavel Mohapl, Sokolská 2792/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jaroslava Mohaplová, Popovická 381/33, Přerov II-Předmostí, 751 024 Přerov 4
Jana Pechová, Velká Dláţka č.p. 318/23, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jiřina Langová, Lesní č.p. 514, Staré Město, 739 61 Třinec 1
Petr Matlocha, Nádraţní č.p. 303/24, 751 17 Horní Moštěnice
Vojtěška Suchyňová, Dr. A. Stojana č.p. 78/20, 751 17 Horní Moštěnice
Marie Uhlířová, Dr. A. Stojana č.p. 16/4, 751 17 Horní Moštěnice
Vilma Uhlířová, Tetčická č.p. 268, Omice, 664 41 Troubsko
Petr Navrátil, Náměstí Dr. M. Tyrše č.p. 66/12, 751 17 Horní Moštěnice
Josef Morbicr, Nábřeţí č.p. 252/15, Bochoř, 750 02 Přerov 2
Jaroslava Morbicrová, Nábřeţí č.p. 252/15, Bochoř, 750 02 Přerov 2
Anna Halouzková, U Parku č.p. 21/15, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Helena Zmijová, Druţstevní č.p. 32/49, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Vladimír Procházka, Ţerotínova č.p. 2910/57, 767 01 Kroměříţ 1
Josef Brázda, Lazníky č.p. 145, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Ivan Švehla, Loukov č.p. 117, 768 75 Loukov
Šárka Komínková, 9. května č.p. 12/37, Kanovsko, 751 19 Vlkoš u Přerova
Anna Martínková, Zahradní č.p. 522/41, 751 17 Horní Moštěnice
Ing. Jiří Měšťánek, Náves č.p. 25/13, Bochoř, 750 02 Přerov 2
Zdeněk Skřeček, Mostní č.p. 54/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Miroslav Chmelař, Svazarmovská č.p. 1577, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 1
Jindřiška Zavadilová, Partyzánská č.p. 167/23, Bochoř, 750 02 Přerov 2, zastoupená opatrovníkem:
Jindra Pardubická, nar. 03.10.1949, bytem Jiţní čtvrť I 2487/29, 750 02 Přerov 2
Marie Hradilová, Bělidla č.p. 1219, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Simona Paulová, Záříčí č.p. 228, 768 11 Chropyně
Eva Peřinová, nám. 3. května č.p. 1605, 765 02 Otrokovice 2
Světluše Břečková, Tištín č.p. 168, 798 29 Tištín (doručovací adresa Přívozní 305, 691 67 Šakvice)
Pavla Stoklásková, Větrná č.p. 2/28, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2
Libuše Hynková, Dvořákova č.p. 2655/37, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Jiří Janků, Bohuslava Němce č.p. 2703/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Janina Patsch Krystyna, Hraběšice č.p. 68, 788 15 Hraběšice
Jaromír Caletka, U Parku č.p. 262/8, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
Jitka Caletková, U Parku č.p. 262/8, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2
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Alena Oplocká, Mikoláše Alše č.p. 228/5, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6
Jaromír Dostál, Náves č.p. 56/42, Bochoř, 750 02 Přerov 2
Nela Dostálová, Náves č.p. 15/49, Bochoř, 750 02 Přerov 2 (doručovací adresa Zahradní 446/6, Bochoř,
750 02 Přerov 2)
Květoslava Vostalová, Sněţná č.p. 2542, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 1
Renata Klimecká, Pod Skalkou 77/19, 751 24 Přerov II-Předmostí
Miroslav Čermák, Velká Dláţka 317/21, 750 02 Přerov I-Město, Přerov 2
Petr Toman, Kostelní 212, 751 14 Dřevohostice
Eva Tomanová, Náměstí č.p. 190, Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova

2) dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona,
vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem, identifikují se
označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí:
V obci Bochoř, v katastrálním území Bochoř, na pozemcích parc. č. 1056/3 (zahrada), parc. č. 1203/5
(ostat.pl.), parc. č. 1203/6 (ostat.pl.), parc. č. 1206 (orná půda), parc. č. 1219 (orná půda), parc. č. 1273/1
(orná půda), parc. č. 1307/3 (orná půda), parc. č. 1321/2 (ostat.pl.), parc. č. 1367 (orná půda), parc. č. 1380
(orná půda), parc. č. 1420 (orná půda), parc. č. 1521 (orná půda), parc. č. 1544 (orná půda), parc. č. 1647/3
(orná půda), parc. č. 1648/2 (orná půda), parc. č. 1649/1 (orná půda), parc. č. 2174/2 (orná půda), parc. č.
2174/4 (orná půda), parc. č. 2174/5 (orná půda), parc. č. 2174/20 (orná půda), parc. č. 2175/3 (orná půda),
parc. č. 2175/4 (orná půda), parc. č. 2175/5 (orná půda), parc. č. 2175/6 (orná půda), parc. č. 2175/7 (orná
půda), parc. č. 2175/8 (orná půda), parc. č. 2175/9 (orná půda), parc. č. 2175/10 (orná půda), parc. č. 2175/11
(orná půda), parc. č. 2175/12 (orná půda), parc. č. 2175/13 (orná půda), parc. č. 2175/14 (orná půda), parc. č.
2175/15 (orná půda), parc. č. 2175/16 (orná půda), parc. č. 2175/22 (orná půda), parc. č. 2175/23 (orná
půda), parc. č. 2176/3 (ostat.pl.), parc. č. 2176/5 (orná půda), parc. č. 2176/9 (orná půda), parc. č. 2176/10
(orná půda), parc. č. 2176/11 (orná půda), parc. č. 2176/12 (orná půda), parc. č. 2176/13 (orná půda), parc. č.
2176/14 (orná půda), parc. č. 2176/15 (orná půda), parc. č. 2176/16 (orná půda), parc. č. 2176/17 (orná
půda), parc. č. 2176/30 (orná půda), parc. č. 2176/31 (orná půda), parc. č. 2176/32 (orná půda), parc. č.
2176/34 (orná půda), parc. č. 2176/45 (orná půda), parc. č. 2176/50 (orná půda), parc. č. 2176/52 (zahrada)
V obci Horní Moštěnice, v katastrálním území Horní Moštěnice, na pozemcích parc. č. 1174/9 (orná půda),
parc. č. 1174/113 (orná půda), parc. č. 1174/114 (orná půda), parc. č. 1174/115 (orná půda), parc. č. 1185/4
(orná půda), parc. č. 1185/7 (orná půda), parc. č. 1185/14 (orná půda), parc. č. 1185/20 (orná půda), parc. č.
1185/23 (orná půda), parc. č. 1236/9 (orná půda), parc. č. 1236/10 (orná půda), parc. č. 1236/11 (orná půda),
parc. č. 1236/26 (orná půda), parc. č. 1280/3 (orná půda), parc. č. 1289 (ostat.pl.), parc. č. 1458 (ostat.pl.),
parc. č. 1508/4 (ostat.pl.), parc. č. 1558/34 (orná půda), parc.č. 1558/44 (orná půda), parc.č. 1558/51 (orná
půda), parc.č. 1558/52 (orná půda), parc. č. 1559/2 (orná půda), parc. č. 1559/3 (orná půda), parc. č. 1559/4
(orná půda), parc. č. 1559/17 (ostat.pl.), parc. č. 1560 (orná půda), parc. č. 1561/3 (orná půda)
V obci Přerov, v katastrálním území Dluhonice, na pozemcích parc. č. 13/1 (zahrada), parc. č. 13/2 (zast.
pl.), parc. č. 15/3 (zast. pl.), parc. č. 15/6 (zahrada), parc. č. 57 (zahrada), parc. č. 58 (zahrada), parc. č. 63/1
(ostat.pl.), parc. č. 63/9 (zast. pl.), parc. č. 63/10 (zast. pl.), parc. č. 63/11 (zast. pl.), parc. č. 63/35 (zast. pl.),
parc. č. 63/36 (zast. pl.), parc. č. 63/37 (zast. pl.), parc. č. 63/38 (zast. pl.), parc. č. 63/39 (zast. pl.), parc. č.
63/40 (zast. pl.), parc. č. 63/41 (zast. pl.), parc. č. 63/42 (zast. pl.), parc. č. 63/43 (zast. pl.), parc. č. 63/44
(zast. pl.), parc. č. 63/45 (zast. pl.), parc. č. 63/46 (zast. pl.), parc. č. 63/48 (ostat.pl.), parc. č. 63/49 (zast.
pl.), parc. č. 1016/4 (ostat.pl.), parc. č. 1021/2 (ostat.pl.), parc. č. 1145/6 (zahrada), parc. č. 1145/7 (zahrada),
parc. č. 1145/9 (ostat.pl.), parc. č. 1145/12 (ostat.pl.), parc. č. 1145/13 (zahrada), parc. č. 1145/14 (zahrada),
parc. č. 1145/34 (ostat.pl.), parc. č. 1145/35 (ostat.pl.), parc. č. 1145/40 (ostat.pl.), parc. č. 1145/42
(ostat.pl.), parc. č. 1145/48 (orná půda), parc. č. 1145/50 (ostat.pl.), parc. č. 1145/52 (orná půda), parc. č.
1145/54 (orná půda), parc.č. 1145/62 (orná půda), parc. č. 1196 (orná půda), parc. č. 1198 (orná půda), parc.
č. 1300 (orná půda), parc. č. 1302 (orná půda), parc. č. 1303 (orná půda), parc. č. 1309 (ostat.pl.), parc. č.
1312 (ostat.pl.), parc. č. 1318 (travní p.), parc. č. 1321 (orná půda), parc. č. 1338 (orná půda), parc. č. 1350
(orná půda), parc. č. 1351 (ostat.pl.), parc. č. 1352 (travní p.), parc. č. 1353 (ostat.pl.)
V obci Přerov, v katastrálním území Lověšice u Přerova, na pozemcích parc. č. 47/1 (ovoc. sad), parc. č. 48
(zahrada), parc. č. 278/3 (orná půda), parc. č. 278/43 (orná půda), parc. č. 278/44 (orná půda), parc. č. 278/48
(orná půda), parc. č. 278/49 (orná půda), parc. č. 278/52 (orná půda), parc. č. 278/53 (orná půda), parc. č.
322/2 (orná půda), parc. č. 322/3 (orná půda), parc. č. 322/6 (orná půda), parc. č. 322/15 (orná půda), parc. č.
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330/32 (orná půda), parc. č. 330/34 (orná půda), parc. č. 330/38 (orná půda), parc. č. 367/12 (ostat.pl.), parc.
č. 367/15 (travní p.), parc. č. 386/3 (orná půda), parc. č. 386/15 (orná půda), parc. č. 419/1 (zahrada), parc. č.
419/2 (orná půda), parc. č. 478/2 (ostat.pl.), parc. č. 495/1 (ostat.pl.), parc. č. 520/1 (ostat.pl.), parc. č. 523/3
(vodní pl.), parc. č. 548/23 (orná půda), parc. č. 548/24 (orná půda), parc. č. 548/25 (orná půda), parc. č.
548/27 (orná půda), parc. č. 548/28 (orná půda), parc. č. 548/31 (ostat.pl.), parc. č. 548/32 (orná půda), parc.
č. 548/38 (orná půda), parc. č. 548/39 (orná půda), parc. č. 548/40 (orná půda), parc. č. 548/47 (orná půda),
parc. č. 548/49 (orná půda), parc. č. 548/51 (orná půda), parc. č. 548/52 (orná půda), parc. č. 548/53 (orná
půda), parc. č. 548/54 (orná půda), parc. č. 548/55 (orná půda), parc. č. 548/56 (orná půda), parc. č. 548/57
(ostat.pl.), parc. č. 548/58 (orná půda), parc. č. 548/59 (orná půda), parc. č. 548/60 (orná půda), parc. č.
548/61 (orná půda), parc. č. 548/62 (orná půda), parc. č. 548/64 (ostat.pl.), parc. č. 548/69 (vodní pl.), parc.
č. 548/78 (orná půda), parc. č. 548/79 (orná půda), parc. č. 548/80 (orná půda), parc. č. 548/81 (orná půda),
parc. č. 548/82 (orná půda), parc. č. 548/83 (orná půda), parc. č. 548/86 (orná půda), parc. č. 548/87 (orná
půda), parc. č. 548/88 (orná půda), parc.č. 548/90 (orná půda), parc. č. 549/42 (travní p.)
V obci Přerov, v katastrálním území Předmostí, na pozemcích parc. č. st. 422 (zast. pl.), parc. č. st. 478 (zast.
pl.), parc. č. st. 515 (zast. pl.), parc. č. st. 544 (zast. pl.), parc. č. st. 555 (zast. pl.), parc. č. st. 556 (zast. pl.),
parc. č. st. 557/3 (zast. pl.), parc. č. st. 557/4 (zast. pl.), parc. č. st. 563 (zast. pl.), parc. č. 254/2 (zahrada),
parc. č. 255/2 (zahrada), parc. č. 256/1 (zahrada), parc. č. 257/2 (zahrada), parc. č. 258/1 (zahrada), parc. č.
259/2 (orná půda), parc. č. 260/1 (zahrada), parc. č. 261/2 (zahrada), parc. č. 262/1 (zahrada), parc. č. 262/2
(ostat.pl.), parc. č. 262/3 (zahrada), parc. č. 262/4 (zahrada), parc. č. 262/5 (zahrada), parc. č. 262/6
(zahrada), parc. č. 262/7 (zahrada), parc. č. 264 (zahrada), parc. č. 278/3 (orná půda), parc . č. 278/4 (orná
půda), parc. č. 282/1 (orná půda), parc. č. 282/3 (orná půda), parc. č. 282/4 (orná půda), parc. č. 282/5 (orná
půda), parc. č. 282/6 (orná půda), parc. č. 282/7 (orná půda), parc. č. 282/12 (orná půda), parc. č. 282/17
(orná půda), parc. č. 287/1 (orná půda), parc. č. 287/2 (orná půda), parc. č. 287/3 (orná půda), parc. č. 287/4
(orná půda), parc. č. 287/5 (orná půda), parc. č. 287/6 (orná půda), parc. č. 287/7 (orná půda), parc. č. 287/8
(orná půda), parc. č. 287/9 (orná půda), parc. č. 287/10 (orná půda), parc. č. 287/11 (orná půda), parc. č.
291/1 (orná půda), parc. č. 542/1 (ostat.pl.), parc. č. 543 (ostat.pl.), parc. č. 633/14 (zahrada), parc. č. 633/15
(zahrada), parc. č. 633/16 (orná půda), parc. č. 633/19 (zahrada), parc. č. 633/64 (zahrada), parc. č. 633/65
(zahrada), parc. č. 633/77 (zahrada), parc. č. 633/78 (zahrada), parc. č. 633/79 (orná půda), parc. č. 633/85
(orná půda)
V obci Přerov, v katastrálním území Přerov, na pozemcích parc. č. 6050/181 (ostat.pl.), parc. č. 6105/32
(orná půda), parc. č. 6105/33 (orná půda), parc. č. 6105/39 (orná půda), parc. č. 6105/40 (orná půda), parc. č.
6105/41 (orná půda), parc. č. 6105/43 (orná půda), parc. č. 6164 (orná půda), parc. č. 6165/1 (ostat.pl.), parc.
č. 6166/1 (ostat.pl.), parc. č. 6166/2 (ostat.pl.), parc. č. 6200/1 (orná půda), parc. č. 6209/1 (zahrada), parc. č.
6210/3 (zahrada), parc. č. 6215 (orná půda), parc. č. 6226/31 (orná půda), parc. č. 7105/2 (travní p.), parc. č.
7105/4 (travní p.), parc. č. 7106/73 (ostat.pl.), parc. č. 7106/86 (ostat.pl.), parc. č. 7106/87 (ostat.pl.), parc. č.
7106/89 (ostat.pl.), parc. č. 7108/172 (ostat.pl.), parc. č. 7108/174 (ostat.pl.), parc. č. 7108/175 (ostat.pl.),
parc. č. 7166/1 (orná půda), parc. č. 7166/6 (orná půda), parc. č. 7166/7 (orná půda), parc. č. 7166/8 (orná
půda), parc. č. 7166/9 (orná půda), parc. č. 7166/10 (orná půda), parc. č. 7166/11 (orná půda), parc. č.
7166/12 (orná půda), parc. č. 7166/13 (orná půda), parc. č. 7166/16 (orná půda), parc. č. 7166/41 (orná
půda), parc. č. 7166/77 (orná půda), parc. č. 7166/79 (orná půda), parc. č. 7166/117 (orná půda), parc. č.
7166/149 (orná půda), parc. č. 7166/151 (orná půda), parc. č. 7166/156 (zahrada), parc. č. 7166/157
(zahrada), parc. č. 7166/158 (ostat.pl.), parc. č. 7167/33 (ostat.pl.), parc. č. 7167/45 (ostat.pl.)
V obci Věţky, v katastrálním území Věţky u Přerova, na pozemcích parc. č. 98/6 (orná půda), parc. č. 98/33
(orná půda), parc. č. 98/34 (orná půda), parc. č. 125/5 (orná půda), parc. č. 125/11 (ostat.pl.), parc. č. 129/3
(orná půda), parc. č. 129/4 (orná půda), parc. č. 129/5 (orná půda), parc. č. 129/6 (orná půda), parc. č. 132/4
(orná půda), parc. č. 351 (ostat.pl.), parc. č. 355 (ostat.pl.), parc. č. 356 (ostat.pl.), parc. č. 358 (ostat.pl.),
parc. č. 360 (ostat.pl.), parc. č. 416/1 (orná půda), parc. č. 416/6 (orná půda), parc. č. 416/8 (orná půda)
3) dle ust.§ 9c odst. 3 písm. b) zákona ZPVŢP
- "VODA Z TETČIC z.s.", Hybešova 178, 664 17 Tetčice
- Děti Země - Klub za udrţitelnou dopravu, Cejl 866/50a, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Krajina Dluhonice, z. s., U Zbrojnice 46/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2
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Ostatní – k vyvěšení na úřední desce:
- Magistrát města Olomouce, úřední deska, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Přerova, úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
- Obecní úřad Bochoř, úřední deska, IDDS: tyjb4s6
- Obecní úřad Věţky, úřední deska, IDDS: 6njasgh
- Obecní úřad Horní Moštěnice, úřední deska, IDDS: z8gbd6i
Co: spis
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