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V Hranicích dne 04.05.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle ustanovení § 40
odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a ustanovení
§ 94j odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení
přezkoumal podle ust. § 94j až 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,
kterou dne 04.12.2020 podalo Město Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1,
753 01 Hranice, zastoupené právnickou osobou, tj. SISKO spol. s r. o., IČO 47155558, se sídlem
Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov (dále jen „stavebník“).
Na základě tohoto přezkoumání, podle ust. § 94p stavebního zákona ve

společném povolení
schvaluje stavební záměr
jímž se umísťuje a povoluje stavba:

„Rekonstrukce chodníku v ulici Československé armády – podél kasáren“
realizovaná na pozemkových parcelách p. č. 536/1, 536/2, 562/10, 536/6, 536/5, 2326/3, 2326/8,
2326/4, 2326/1, 2421/34, 2487/1 a stavební parcele p. č. 378/4, všechny v k. ú. Hranice (dále jen
„stavba“).
Popis stavby:
SO 101 Chodník v ulici Československé armády
Předmětem stavby je rekonstrukce chodníku na ul. Třída Československé armády. Chodníky
budou respektovat stávající poměry v území. V místě vjezdů bude provedena zesílená
konstrukce.

Šířkové poměry – šířka nového chodníku bude 1,20 – 3,10 m.
Směrové poměry – vedení vychází ze stávající situace v daném území.
Sklonové poměry – chodník bude mít příčný sklon do 2,0 %.
Konstrukční uspořádání – povrch chodníku bude proveden ze zámkové dlažby.
Konstrukce chodníku:
- betonová zámková dlažba šedá
- lože z drti fr. 4-8 mm
- štěrkodrť ŠD fr. 0-32 mm
celkem

60 mm
40 mm
200 mm
300 mm

Konstrukce vjezdu:
- betonová zámková dlažba šedá
- lože z drti fr. 4-8 mm
- štěrkodrť ŠD fr. 0-32 mm
celkem

80 mm
40 mm
250 mm
370 mm

V místě vstupu na komunikaci se provede varovný pás z červené zámkové dlažby s pravidelnými
výstupky v š. 0,40 m a také signální pás š. 0,80 m z téže dlažby.
Dešťové vody ze všech nových zpevněných ploch budou odvedeny příčným a podélným sklonem
do přilehlé komunikace. V rámci stavebních úprav dojde k výškové úpravě všech šoupat a
kanalizačních poklopů do nové nivelety chodníku.
Umístění stavby je zřejmé z přiloženého situačního výkresu, který je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
Základní údaje o stavbě
Stavebník:
Město Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01
Hranice
Projektant:
Bc. Jakub Frais, SISKO spol. s r. o., IČO 47155558, Velká Dlážka 527/8,
750 02 Přerov; zodpovědný projektant Ing. Antonín Bagar, ČKAIT –
1200806
Zhotovitel:
dle výběrového řízení
Dokončení stavby: 12/2022
Pro umístění a provedení stavby se stanoví následující podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemkových parcelách č. 536/1, 536/2, 562/10, 536/6, 536/5,
2326/3, 2326/8, 2326/4, 2326/1, 2421/34, 2487/1 a stavební parcele p. č. 378/4, všechny v k.
ú. Hranice, jak je zakresleno v situaci širších vztahů, která je součástí dokumentace
předložené ke společnému povolení, ověřené Ing. Antonínem Bagarem, ČKAIT – 1200806.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení,
kterou zpracoval Bc. Jakub Frais, SISKO spol. s r. o., IČO 47155558, Velká Dlážka 527/8,
750 02 Přerov a ověřil Ing. Antonín Bagar, ČKAIT – 1200806, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
3. Stavebník - investor, zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby
v souladu s tímto rozhodnutím osobou odborně způsobilou.
4. Pro příjezd a přístup ke stavbě bude využívána krajská silnice č. II/440, sil. I/35 a přilehlé
místní komunikace v Hranicích.
5. Stavba bude provedena podnikatelským subjektem, který je oprávněn k provádění stavebních
prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele,
včetně jeho oprávnění, sdělí stavebník písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu
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před zahájením prací. Rovněž stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím stavebního úřadu
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě
jiné technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního
prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
6. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z ust. § 152
stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, osobu vykonávající technický dozor stavebníka;
změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu
- předložit stavebnímu úřadu předem harmonogram stavby, podle něhož budou stavební
práce prováděny
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, tento štítek bude chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě po celou dobu
stavby
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě její kopie
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, také se prohlídky
zúčastnit
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení o obecných technických požadavcích na komunikaci
daných vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a musí být dodrženy Technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
8.

Zhotovitel stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové
výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.

9.

Staveniště bude organizováno v souladu s ust. § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení
staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny. Budou činěna
opatření na omezení dopadů staveniště na okolí a nesmí docházet k jeho ohrožování
a k nadměrnému obtěžování. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se
zadokumentováním jeho stavu. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci, příp.
nájemci stavbou dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby.

10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení,
všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník, do něhož se
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby (ust. § 157 stavebního zákona).
Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni
provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba
odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací. Záznamy jsou dále oprávněny
provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové
dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi a
další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po
dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- celkové dokončení stavby současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
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12. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak
vyplývá z vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí, přiložených podmínek nebo
přiložených situací:
<0000> CETIN a. s., ze dne 21.07.2020, č. j. 700843/20,
GridServices, s.r.o., ze dne 27.05.2020, zn. 5002152186,
ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 28.05.2020, zn. 1109124453,
EKOLTES Hranice, a. s., ze dne 08.06.2020,
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., ze dne 02.07.2020, zn. 2020/0000/PVH/290,
jež jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány (mimo
části, týkající se případných smluvních vztahů).

13.

14.
15.

16.

17.

Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací.
Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a
vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených
zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených
sítí technického vybavení a s tímto vytýčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci
stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno
za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude
proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti
o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana
před poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické
infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel,
nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech
nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech
zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností
v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo
vodárenského zařízení.
Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Koordinovaném závazném stanovisku
Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení
životního prostředí č. j. OSUZPD/19745/20-2 ze dne 14.07.2020, a to orgánu ochrany
ovzduší, tj. budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.
Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch
nevysychal. Kola vozidel budou vpřed výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla
znečištěna veřejná komunikace. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně
provedena její očista. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni
pracovníci vykonávající stavbu. Dále budou dodrženy podmínky úseku odpadového
hospodářství: tj. na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a
dopravy, oddělení životního prostředí bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy
veškeré doklady související s nakládáním s odpady, které vznikly během stavby (jejich využití
či zneškodnění). Orgán odpadového hospodářství zároveň upozorňuje, že s přebytečnou
zeminou, kterou nelze využít v místě výkopu, bude naloženo v souladu se zákonem o
odpadech a s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady. Dále budou dodrženy podmínky orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. při realizaci
akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při
stavebních pracích.
Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Závazném stanovisku Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUOK 121532/2020 ze
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dne 12.11.2020, tj. těleso silnice I/35 nesmí být při realizaci stavby využíváno pro umísťování,
skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této silnice,
nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot apod.).
V případě, že nebude možné splnit výše uvedené, lze užití silnice pro umísťování, skládání
a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této silnice pouze na
základě povolení silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice podle ust. § 25
odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích. Žádost s náležitostmi uvedenými
v ust. § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) podá
zhotovitel stavby před zahájením prací v dostatečném časovém předstihu na krajský úřad.
Případná přechodná úprava provozu na silnici I/35 při realizaci stavby bude stanovena
příslušným orgánem státní správy (podle ust. § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), je tímto orgánem státní správy ve věci provozu na silnici I/35 Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství) na základě žádosti zhotovitele
stavby, podané v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací. Stavební
činností nedojde k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu na silnici I/35 a současně nesmí
dojít k jejímu znečištění či k nepovolenému zásahu do tělesa této silnice.
18. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Závazném stanovisku Ministerstva obrany
ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odboru ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Sp. zn. 103630/2020-1150-OÚZ-BR MO 235880/2020-1150 ze dne
13.08.2020, tj. při realizaci akce bude zachována možnost nájezdu k hlavnímu vstupu do
vojenského objektu. Tři týdny před zahájením stavby požadujeme zaslat plánovaný termín
zahájení a ukončení stavby na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc,
Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby
Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund – tel. 973 401 554, mob.
724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správy Olomouc, zn. 2304/2020-52200/ŘSD/Ba, ze dne 18.06.2020, tj. nové betonové
obrubníky v místech stávajících sjezdů musí být upraveny s výškovým přesahem min. 20 mm
nad úrovní vozovky. Stávající obrubník umístěný v kraji, v niveletě vozovky musí být
zachován. Nové napojení bezbariérového přechodu pro chodce včetně úpravy silničních
obrub dle příslušných ČSN v místě zúžení silnice I/35 v km 287,590 provozního staničení
této silnice musí být provedeno přesným zářezem v stávajícím živičném povrchu vozovky,
všechny spáry musí být zality pružnou asfaltovou zálivkou. Silniční obruba v místě
bezbariérového přechodu musí být upravena s výškovým přesahem 20 mm nad úrovní
vozovky. Z důvodu zúžení silnice I/35 požadujeme před kolaudací stavby předložení
geometrického plánu k odsouhlasení. Stavebními úpravami nesmí být narušeny odtokové
poměry státní silnice I/35. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání
srážkové vody na silnici I/35 a jejímu znečištění. Při stavebních pracích nesmí dojít
k nedovolenému zásahu do tělesa silnice I/35, nesmí dojít k poškození odvodňovacího
zařízení dotčené silnice ani silničního vybavení (dopravní značky). Přechodné dopravní
značení, které bude s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu i bezpečnosti při
provádění stavebních prací umístěno na silnici I/35, bude předem projednáno s naší
organizací, Policí ČR, DI Přerov a Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy
a silničního hospodářství. Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na
vozovku silnice I/35. Jakékoliv znečištění silnice I/35 způsobné touto stavbou musí být ihned
odstraněno.
20. U příslušných silničních správních úřadů bude požádáno o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích při provádění stavebních prací na pozemních
komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Bude
rovněž požádáno o povolení uzavírky dotčených komunikací dle § 24 zákona o pozemních
komunikacích. Žádosti podá zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu před
vlastním zahájením prací.
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21. V souladu s ust. § 119 stavebního zákona speciální stavební úřad stanoví, že stavbu
je možno užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
22. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1
správního řádu):
Město Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, zastoupené
SISKO spol. s r. o., IČO 47155558, se sídlem Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov
Odůvodnění
Stavebník, tj. Město Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice,
zastoupené právnickou osobou, tj. SISKO spol. s r. o., IČO 47155558, se sídlem Velká Dlážka
527/8, 750 02 Přerov, podal dne 04.12.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu
„Rekonstrukce chodníku v ulici Československé armády – podél kasáren“, realizovanou na
pozemkových parcelách p. č. 536/1, 536/2, 562/10, 536/6, 536/5, 2326/3, 2326/8, 2326/4, 2326/1,
2421/34, 2487/1 a stavební parcele p. č. 378/4, všechny v k. ú. Hranice (dále jen „stavba“). Dnem
doručení žádosti bylo zahájeno společné řízení.
K předmětné stavbě se zdejší Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování MěÚ Hranice,
jako orgán územního plánování, dne 14.07.2020 pod č. j. OSUZPD/19745/20-2 (v rámci
Koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí) vyjádřil, že záměr je přípustný.
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, oznámil dne 29.03.2021 pod č. j. OSUZPD/13703/21-3 zahájení společného řízení
dotčeným orgánům a účastníkům řízení, ve kterém podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání a uvedl lhůtu do 28.04.2021, ve které mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky s tím, že k později
podaným námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Současně v přípise o oznámení stavebního řízení byla účastníkům řízení stanovena lhůta pro
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
Ve výše uvedené lhůtě nebyla uplatněna žádná stanoviska dotčených orgánů ani námitky
účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení posoudil
předloženou žádost o společné povolení a připojené podklady z hledisek uvedených ust. § 94o
stavebního zákona, projednal ji s účastníky stavebního řízení a s dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska a připomínky.
Speciální stavební úřad, obdržel od Odboru rozvoje města, oddělení územního plánování MěÚ
Hranice, jako orgánu územního plánování, vyjádření ze dne 14.07.2020 pod č. j.
OSUZPD/19745/20-2 (v rámci Koordinovaného závazného stanoviska OSÚŽPD), že záměr je
přípustný. Po přezkoumání projektové dokumentace pak speciální stavební úřad konstatuje, že
předložený záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a předpisy vydanými k jeho
provedení ve smyslu ust. § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Chodník je napojen na stávající místní komunikace, čímž bude zajištěno napojení této stavby na
dopravní infrastrukturu ve smyslu ust. § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.
Pro ověření, zda je předložený záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů dle požadavku ust. § 94o
odst. 1 písm. c) stavebního zákona, speciální stavební úřad ve vedeném řízení při posuzování
žádosti o povolení výše uvedené stavby vycházel ze závazných stanovisek, rozhodnutí, případně
jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné zájmy podle zvláštních předpisů.
Všechna vydaná stanoviska byla kladná, přičemž všechny případné podmínky byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace připojená k žádosti o vydání společného povolení předmětné stavby
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pozemní komunikace byla zpracovaná osobou s příslušnou autorizací. Obsah a rozsah
projektové dokumentace pro vydání společného povolení je v souladu s Přílohou č. 11 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že
stavba je navržena v souladu s platnými normami a technickými předpisy. Navržené konstrukce
komunikací vychází z očekávaného dopravního zatížení, odpovídají tak požadavkům
stanoveným v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací a
technických podmínek TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ s vazbou na
příslušné ČSN. Navržené řešení stavby splňuje obecné technické požadavky na komunikaci
vyplývající z ust. § 16 – 36 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na související ČSN. Na základě
uvedeného dospěl speciální stavební úřad k závěru, že projektová dokumentace stavby je úplná,
přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné technické požadavky na výstavbu, tedy je
zcela naplněn požadavek ust. § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona. O tom, že předložená
projektová dokumentace uvedené požadavky splňuje, nasvědčují též závazná stanoviska
dotčených orgánů a souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí.
Při posuzování projektové dokumentace pro společné povolení vycházel speciální stavební úřad
také z ust. § 159 odst. 2 stavebního zákona, které říká mimo jiné, že „projektant odpovídá
za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících
se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány“.
Pro posouzení zajištění příjezdu ke stavbě, včasného vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby ve smyslu požadavků ust. § 94o odst. 2 písm. b)
stavebního zákona z předložené projektové dokumentace vyplývá, že přístup a příjezd na stavbu
je zajištěn přímo napojením na stávající komunikační síť, a sice na krajskou silnici č. II/440, na
sil. I/35 a přilehlé místní komunikace v Hranicích.
Stavba je umísťována do území, kde již existují stávající pozemní komunikace, a tato stavba tak
nebude mít prakticky žádný negativní vliv spojený s umístěním komunikace do území a naopak
významně přispěje k ochraně zdraví a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v tomto území,
přičemž dojde také ke zvýšení komfortu budoucích uživatelů. Z tohoto důvodu se správní orgán
domnívá, že účinky budoucího užívání stavby jsou jednoznačně pozitivní, bez vedlejších
negativních vlivů a záměr je tak z tohoto hlediska přípustný.
Takto lze shrnout, že předmětná stavba neodporuje stavebnímu zákonu ani předpisům
souvisejícím a na základě výše uvedeného přezkoumání a posouzení je navrhovaná stavba
v souladu se všemi požadavky ust. § 94o stavebního zákona. Uvedená stavba je také zcela jistě
v souladu s principem udržitelného rozvoje území, spočívajícím například právě ve zkvalitňování
stávající veřejné dopravní infrastruktury sloužící široké veřejnosti.
Stavebník má k pozemkům, které jsou dotčeny stavbou, vlastnické právo. K pozemkům, ke
kterým nemá vlastnické právo, byly doloženy souhlasy vlastníků dle § 184a stavebního zákona.
Před vydáním rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřoval skutečnosti rozhodné pro vydání
společného povolení pomocí dálkového přístupu, nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí.
Speciální stavební úřad se zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu ust.
§ 94k stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob,
která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda
mohou být dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále
bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví
sousedního pozemku nebo stavby na něm a díle zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající
věcnému břemenu k sousednímu pozemku.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem možného dotčení jejich práv,
vycházel speciální stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby, odstupů stavby
od hranic pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem
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a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby, možných vlivů realizované
stavby na sousední pozemky a stavby včetně sítí technické infrastruktury.
Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu
ust. § 94k stavebního zákona.
Účastníci řízení - další dotčené osoby, vymezeni dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
T. E. Q. Hranice, s.r.o., Olomoucká 301, 753 01 Hranice
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Nordic Telecom 5G a. s., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
EKOLTES Hranice, a. s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):
pozemková parcela parcelní číslo 562/1 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 562/4 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 542/1 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 562/2 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 542/2 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 542/4 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 2664 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 536/3 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 536/4 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 529/15 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 524/2 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 524/1 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 2421/20 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 521 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 1270 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 386/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 386/9 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 386/41 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 385/4 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/15 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/3 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/2 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/5 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/4 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/7 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/6 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 379 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 381/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 378/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 376/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 375 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 376/2 v kat. území Hranice.
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Dále speciální stavební úřad s přihlédnutím k výše uvedenému vymezení, spolu s přezkumem
předložené projektové dokumentace, posoudil, že prováděním povolené stavby nebudou přímo
dotčeny vlastnická práva dalších vlastníků sousedních pozemků nebo staveb na nich a ani přímo
dotčena práva osob, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu.
Jedná se tedy o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich, může být tímto rozhodnutím přímo dotčeno
a dále o vlastníky a správce inženýrských sítí, jejichž zařízení budou stavbou dotčena.
Ze strany ostatních vlastníků, tj. vzdálenějších sousedních pozemků, nebyli již tito za účastníky
řízení pojati, neboť vlastnická nebo jiná věcná práva těchto dalších vlastníků sousedních
pozemků a staveb na nich nemohou být realizací výše uvedené stavby přímo dotčena. Jako
sousedy stavební úřad pojal jen mezující sousedy. Vzhledem k charakteru stavby nebudou další
osoby na svých vlastnických právech přímo dotčeny a nebyly tedy pojaty za účastníky řízení.
Speciální stavební úřad při svém rozhodování o vydání společného povolení vycházel
z následujících podkladů:
informací o parcelách, katastrální mapy, plné moci,
projektové dokumentace v rozsahu stavebních objektů povolované stavby,
souhlasů vlastníků dle § 184a stavebního zákona,
Koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 14.07.2020, č. j.
OSUZPD/19745/20-2,
Závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru školství, kultury a tělovýchovy ze
dne 01.04.2021, č. j. OSKT/14763/21-4,
Závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního
hospodářství, ze dne 12.11.2020, č. j. KUOK 121532/2020,
Stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ze dne 06.10.2020,
č. j. KRPM-100977-3/ČJ-2020-1400DP,
Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odboru
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 13.08.2020, Sp. zn.
103630/2020-1150-OÚZ-BR MO 235880/2020-1150,
Závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne
19.06.2020, č. j. HSOL-3061-2/2020,
Posouzení žádosti o vydání stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne
16.06.2020, č. j. KHSOC/17754/2020/PR/HOK,
Vyjádření Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s., ze dne 02.07.2020, zn. 2020/0000/PVH/290,
Vyjádření spol. EKOLTES Hranice, a. s., ze dne 08.06.2020,
Vyjádření Povodí Moravy, s. p., ze dne 14.07.2020, zn. PM-22123/2020/5203/PI,
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Olomouc, ze dne 18.06.2020, zn. 2304/202052200/ŘSD/Ba,
Stanoviska GridServices, s.r.o. ze dne 27.05.2020, zn. 5002152186,
Vyjádření CETIN a. s., ze dne 21.07.2020, č. j. 700843/20,
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 22.05.2020, zn. E22053/20,
Vyjádření Telco Pro Services, a. s., ze dne 22.05.2020, zn. 0201073839,
Vyjádření Telco Pro Services, a. s., ze dne 22.05.2020, zn. 0201073841,
Vyjádření ČD – Telematiky a. s., ze dne 25.05.2020, č. j. 1202009410,
Vyjádření ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 22.05.2020, zn. 0700213969,
Vyjádření ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 22.05.2020, zn. 0700213971,
Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 28.05.2020, zn. 1109124453,
Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 22.05.2020, zn. 0101315079,
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Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 22.05.2020, zn. 0101315081.
Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná
ve stavebním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo
jejím užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích,
prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí.
Požadavky dotčených orgánů, které nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace,
a které se vztahovaly na povolovanou stavbu předmětným stavebním povolením, stanovil
speciální stavební úřad v podmínkách pro provedení stavby.
Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana
veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena
dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. Předložená
projektová dokumentace současně neuvádí stavební činnost v noční době.
Požadavky a podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků
nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkaly provedení stavby a jejího řádného
užívání, byly zapracovány do podmínek provedení stavby ve výroku rozhodnutí
a ty, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančních požadavků, nejsou součástí
podmínek předepsaných tímto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto požadavky budou řešeny
mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci,
uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.
Na základě výše uvedeného odůvodnění speciální stavební úřad konstatuje, že v provedeném
stavební řízení v plném rozsahu, pečlivě a podrobně přezkoumal žádost ze všech hledisek
uvedených v ust. § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace splňuje obecné
požadavky na výstavbu. Všechny předložené podklady jsou aktuální a platné, všechny závazná
stanoviska byla řádně zahrnuta do podmínek rozhodnutí, které je stavebník povinen respektovat.
Speciální stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečil zejména ochranu veřejných zájmů
především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek
minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a
technických
zařízení.
Podmínky
rovněž
v nezbytné
míře
stanoví
požadavky
na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a
soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem na
ochranu životního prostředí, ochranu sítí technického vybavení, bezpečnost práce při provádění
stavebních prací, přístupu k nemovitostem apod. Požadavky na řešení náhrad případných škod
vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Speciální
stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a
provedení záměru.
Na základě výše uvedeného, po posouzení dle ust. § 94o stavebního zákona speciální stavební
úřad došel k závěru, že je možné vydat kladné rozhodnutí a povolit umístění a realizaci stavby
s podmínkami, tak jak jsou ve výrokové části vymezeny.
Speciální stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,
za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu 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,
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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. 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.

otisk úředního razítka
Bc. Zuzana Hiklová v. r.
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

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

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

………………………………......................
Podpis
oprávněné
osoby,
potvrzující
zveřejnění
Razítko:

Razítko:
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Příloha
- situace širších vztahů č. C 001, zpracovaná Bc. Jakubem Fraisem
Rozdělovník:
Účastníci řízení (doručení jednotlivě):
Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, zastoupené SISKO spol. s r. o., Velká
Dlážka 527/8, 750 02 Přerov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
T. E. Q. Hranice, s.r.o., Olomoucká 301, 753 01 Hranice
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Nordic Telecom 5G a. s., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
EKOLTES Hranice, a. s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):
pozemková parcela parcelní číslo 562/1 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 562/4 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 542/1 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 562/2 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 542/2 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 542/4 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 2664 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 536/3 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 536/4 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 529/15 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 524/2 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 524/1 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 2421/20 v kat. území Hranice
pozemková parcela parcelní číslo 521 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 1270 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 386/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 386/9 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 386/41 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 385/4 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/15 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/3 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/2 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/5 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/4 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/7 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 382/6 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 379 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 381/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 378/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 376/1 v kat. území Hranice
stavební parcela parcelní číslo 375 v kat. území Hranice
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stavební parcela parcelní číslo 376/2 v kat. území Hranice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
Dotčené orgány a ostatní (doručení jednotlivě):
Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, zde
Městský úřad Hranice, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, orgán státní památkové péče,
zde
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, zde
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, orgán ochrany ovzduší a úsek odpadového hospodářství, zde
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova
40a, 779 00 Olomouc
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územ. odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov
Policie České republiky, KŘP OK, Tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
Policie České republiky, KŘP OK, Dopravní inspektorát Přerov, U výstaviště 18, Přerov,
751 52 Přerov
spis

Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Žadatel je dle § 8 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, osvobozen od správního poplatku za vydání společného povolení.
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