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d) Kontrola při převzetí mostní konstrukce a před provedením zásypŮ za opěrami
e) Kontro|a mostního svršku, závěrečných úprav komunikace a opevnění kofia
Í) Kontro|a při předání staveniště a závěrečná kontro|ní proh|ídka

3. Stavba bude dokončena v do konce roku 2009 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Po dokončení stavby poŽádá stavebník o kolaudační souh|as.

5. Práce budou provedeny dodavatelsky - d|e lniběrového řízení

6. Při nedodrŽení projeKového řeŠení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu Íinančními sankcemi podle ust.
s 178/183 stavebního á.kona

7. Při provádění stavby nutno dodrŽovat předpisy ýkaiící se bezpečnosti práce a technict<ych zařízenÍ, zejména nařízení
v|ády č. 591/2006 Sb.. o bliŽších minimá|ních poŽadavcích na bezpeČnost a ochranu zdiaví při práci na staveništích a
dbát na ochranu zdraví všech osob na staveniŠt|, dále zabezpečit ochranu veřejných zá|mÚ' piedóvšÍm z h|ediska zdraví
osob, Životntho prostředí. poŽární bezpečnosti a civi|ní ochrany.

8. Při stavbě budou dodržovány ustanovení vyhláŠky č. 13711998 sb., upravující poŽadavky na provádění staveb a
závazná ustanovení obsaŽená v přís|uŠných technických normách, zejména usianovení ČsŇ uveoenych v pří|oze č.1
vyh|.č. 

.l04/1997 
Sb.' (prováděcÍ vyhláŠka zákona o pozemních komunikacích)

9 Při provádění stavby musí být veden stavební denft. do něhoŽ se pravide|ně zaznamenávají Údaje ýkající se provádění
staveb.

.l 0. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areá|u
staveniště a v nejbliŽŠím oko|í. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z dÚvodu provádění stavby na suich právech
poškozeni' ani kráceni. Vnik|é Škody, které by na majetku sousedú vznikty se stavebnrk zavazu1b odstranit na své
nák|ady, nebo p|nohodnotně nahradit.

1.l. StavebnÍk je povinen v sou|adu s $ 28zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v p|atném znění odstranit
veškeré závady ve sjÍzdnosti, zpÚsobené předmětnou stavbou.

1 2. Před zahájením ujkopov.ých prací je investor povinen zajistit vyýčení všech stávajících inŽenýrshých sítí..|3. 
Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

.l 4. Při provádění stavby budou dodrŽeny podmínky :

Městského tiřadu Valašské MeziÍíčí, odbor živatního prostředí, Soudní 1221, VaIašské Meziříčí ze dne 18.7.2008, spis.
zn. MěÚVm 3il67n0082 Ro-330
Vodoprávní úřad:
Z hlediska zájmú chráněných vodním ákonem č,.254l2oo1Sb., v platném znění, souh|así, za těchto podmínek;
PoŽadujeme respektovat podmínky správce vodnÍch tokú Zemědělské vodohospodářské správy a Povodí Moravy a.s.
č.j.:43736-08
0dpadové hospodářství:
D|ezákonač. 185/2001 Sb.,oodpadechvp|atnémznění,$79odst.4.písm.b):Zh|ediskaveřejnýchzíjmÚplatnýchna
Úseku odpadového hospodáiství' jejichŽ ochrana |e v púsobnosti MěÚ Valašs.ké Meziříčí oouoiuiivotniho prostředí, tento
přísluŠný správní orgán na Úseku odpadového hospodářství s před|oŽeným záměrem souh|asÍ.
Ochrana přírody:
D|ezákonač'11411992Sb.,oochraněpřírodyakrajinyvp|atnémznění.$77odst.3vsouvis|ostis$4odst.2a$12odst.
2 zákona č.11411992 Sb., o ochraně přírody a kra1iny v p|atném znění, so-uh|así za těchto podmínek :
Bude vydáno záuazné stanovisko k zásahu do lniznamného krajinného prvku vodního toku Loučka podle $ 4 odst. 2 č.
11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v p|atném znění.
0chrana zemědělského púdního íondu:
D|e zákona č. 334/1 992 Sb., o ochraně zemědě|ského pŮdního Íondu' v p|atnérn znění, souh|así za podmínek:. VyuŽití skryté zeminy jiným zpŮs-obem,-neŽ k nás|edné rekultivaci stavbou dotčeného pozemku je nutno

předem dohodnout s odborem Žp rucÚ Val. Meziříčí

Městského úřadu VaIašské Meziříčí, odbor Životního prostředí, Soudní 1221, Valašské Meziříčí ze dne 28.8'2008, spis.
zn. MěÚvM 42994/2008/2

zÁvazuÉ sTAN1vlsK7 dle $ 149 zák.č. 500/2004, správní řád.

Soui/as k lrvalému odnětí púdy ze ZPF - ,,SiInice lII/ 01868: Loučka . Podo!í' oprava mostu

ev. č. 01868.2,, na parc. č. 888/1 v k.ú. Loučka u Vatašské Meziříčí.
Městský úřad Va|aŠské Meziříčí (dá|e jen.městský úřad")pko orgán ochrany zemědě|ského púdního fondu (dále jen"ZPF')příslušný podIe ustanovení s 1 5 písm' f; zákona Črun 

. 
e. ííqlrsg2 sb.,

o ochraně ZPF,ve zněnízákona č 10/1993 Sb', zákona č.98/.l999 Sb.. zákona č.132/2o}o Sb", zákona Č.76/2002 Sb.'
zákona č. 44412005 Sb., zákona ó.22212006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. (dále jen .zákon"), na základě přezkoumání

1ok,y.T,l,1.9'předloŽenékŽádostiŘedite|stvÍsi|nicZlínskéhokra1e'podleustaňovení$9odst.6zákonaudělujepro
Reditelství silníc Zlínského kraje, |Čo 70934860. K majáku 5001. 761 23 Zlín pro stavbu ,,SiInice Ill/ 01868: Loučka .
Podo|í' oprava mostu ev. č. 01836^.2... na pozemku parc. č. 888/1 - trválý travní pórost s r,niměrou 5 .1 76 m2
souhIasktrva|émuodnětí160m2pudyzeZPtvk.ú.LoučkauVa|ašskéhoMeziříčízaiěchtopodmínek:
DIe ustanovenízákona $ 9 odst.6 písm. b), d) zákona je souhIas udělen za předpokladu, Že ŽadateI nebo !eho právní
nástupce zaiistí splnění násIeduiících podmínek:
1. V rozhodnutích d|e zv|áŠtních předpisŮ (viz ust. $ 5 odst 3 zákona) nesmí pIocha dotčených pozemkU překročit

vyměry dané tímto souh|asem.

)


