Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice
Č. j.
OSUZPD/37933/19-5
Oprávněná úřední osoba: Bc. Kateřina Váňová
E-mail: katerina.vanova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 345

V Hranicích dne 30.07.2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
r o z h o d l, v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona, ve věci žádosti právnické
osoby, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou, tj. Elektroprogres Hranice,
spol. s r. o., IČO 45196541, sídlo Mostní 689, 753 01 Hranice, ze dne 22.07.2019, o povolení
ke zvláštnímu užívání krajské silnice č. III/4414, na pozemku p. č. 1086 v k. ú. Potštát,
u pozemku p. č. 1085 v k. ú. Potštát, t a k t o :
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, p o v o l u j e z v l á š t n í u ž í v á n í krajské silnice č. III/4414, na pozemku
p. č. 1086 v k. ú. Potštát, u pozemku p. č. 1085 v k. ú. Potštát, dle níže uvedeného.
Místo zvl. užívání:

krajská silnice č. III/4414, na pozemku p. č. 1086 v k. ú. Potštát,
u pozemku p. č. 1085 v k. ú. Potštát

Účel:

realizace akce: „Potštát, Potoční, č. p. 190, vNN, k NN“

Způsob realizace:

protlakem v tělese krajské silnice a podélným překopem tělesa krajské
silnice

Termín:

od 05.08.2019 do 14.08.2019

Povolení zvláštního užívání se vystavuje za předpokladu dodržení následujících
podmínek:
1. Realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice,
v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Při provádění prací nesmí
dojít k ohrožení silničního provozu.
2. Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa,
odvodňovacího zařízení, či příslušenství. V opačném případě provede žadatel
znovuobnovení na vlastní náklady tak, aby bylo plně funkční.
3. Křížení krajské silnice bude provedeno zásadně protlakem s uložením kabelu do
chráničky/ochranné trubky.
4. Zápichové jámy budou provedeny mimo vozovku, min. 0,5 m od nezpevněné krajnice.

5. Hloubka krytí bude dodržena min 1,2 m pod niveletou stávající vozovky. Před záhozem
požaduje být SSOK přizvána ke kontrole.
6. V místech, kde dojde k uložení kabelu do pomocného silničního pozemku, bude dodržena
min. hloubka krytí 1,2 m pod niveletou stávajícího terénu.
7. Vzhledem k tomu, že část podélného uložení do pomocného silničního pozemku bude blíže
jak 1 m od nezpevněné krajnice komunikace, bude tato část výkopu neprodleně po uložení
kabelu zasypána, výkop nebude ponechán delší dobu otevřen. Zásyp výkopu v těchto
místech bude proveden nesedavým materiálem a hutněn po vrstvách.
8. Jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úrovní terénu musí být
umístěno mimo silniční pozemek.
9. Po dobu stavby je potřeba výkop řádně označit a udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu.
10. Stavební materiál a zemina nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice.
Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání: Elektroprogres Hranice, spol. s r. o., IČO
45196541, sídlo Mostní 689, 753 01 Hranice, Ing. Martina Mikolášiková, telefon 737 248 273.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:


ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
zastoupená na základě plné moci právnickou osobou, tj. Elektroprogres Hranice, spol. s r.
o., IČO 45196541, sídlo Mostní 689, 753 01 Hranice
Odůvodnění

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona obdržel
dne 22.07.2019 žádost právnické osoby, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupená Elektroprogres Hranice, spol. s r. o., IČO
45196541, sídlo Mostní 689, 753 01 Hranice, o povolení ke zvláštnímu užívání krajské silnice
č. III/4414, na pozemku p. č. 1086 v k. ú. Potštát, u pozemku p. č. 1085 v k. ú. Potštát
v souvislosti s realizací akce: „Potštát, Potoční, č. p. 190, vNN, kNN“.
Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo souhlasné stanovisko majetkového správce krajské
silnice III. třídy, tj. Správy silnic Olomouckého kraje p. o. ze dne 26.11.2018, zn. SSOK JH –
26381/2018 7.12.8/V5 a stanovisko příslušného orgánu Policie ČR ze dne 25.07.2019, č. j.
KRPM-90298-1/ČJ-2019-140806.
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, postupoval ve věci povolení zvláštního užívání krajské silnice v souladu s § 25
zákona a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a
dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o
tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek,
v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Bc. Kateřina Váňová v. r.
samostatný referent
oddělení životního prostředí

otisk úředního razítka

Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání krajské silnice je stanoven správní poplatek dle
zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100,- Kč (sto korun českých),
který byl uhrazen na pokladně MěÚ Hranice dne 22.07.2019 (příjmový pokladní doklad
č. POK01004865).
Příloha: 1x situace umístění kabelového vedení NN
Účastníci řízení:
-

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupená
Elektroprogres Hranice, spol. s r. o., Mostní 689, 753 01 Hranice
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56
Prostějov

Dotčené orgány:
-

Policie ČR, KROK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52
Přerov

Na vědomí:
-

Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát

Spis
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