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Před zahájením stavby bude na nák|ady investora provedeno s|ovenÍ rybí obsádky z toku a její přesunutí do

iiných loka|it. Během stavby bude s|ov obsádky opakován v měsÍčníchóyk|ech. Termíny s|ovú ie nutno
dohodnout min' 3 tydny před zahájenrm stavebních prací s přís|ušnou organizacíčeskéhorybářského svazu.
Při rea|izacistavby bude prováděna Ochrana ze|eně při stavební činnosti poo|e ČSN DIN í8 920 a Čstrt ott'.t
18 915.

Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačníhok|idu. ti. od 1. října do 31. března' Ke kácení dřevin je
nutné povolení ke kácení pod|e $ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Orgánem přísluŠnýmk vydání povolení je
0becní Úřad Loučka a Obecní úřad Podo|í.

0dúvodnění
Žadate| poŽáda| dne 4.7.2008 orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska k zásahu do l4iznamného krajinného
prvku, vodního toku Loučka, pod|e ust. $ 4 odst. 2zákona. vsouvis|ostis akcíSi|nice lIl/01868 : Podo|í u Va|ašského
MeziřÍčí,rnost eV.č. 01 868.2. 0dbor Životního prostředí usoudi|' Že se nejedná o závaŽný zásah do Životního prostředí, kteryi
by mě| být oznámen přihlášeným občanskym sdruŽením podle $ 70 odst. 2 zákona' Po posouzení spisové dokumentace
připo|ené k Žádosti a na zák|adě kontro|y na místě samém vyda| orgán ochrany přírody souh|as se zásahem do nj'znamného
krajinného prvku pod|e ust. s 4 odst. 2 zákona. Rea|izace akce nepovede k ohroŽení nebo oslabení ekolooicko-stabi|izační
Íunkce vyznamného krajinného prvku - vodního toku Loučka.

Městského úřadu Valašské Meziříčí,odbor životního prostředí, Soudní 1221, Valašské Meziříčíze dne 29.7.2008, spis,
zn. ute ÚVM 3 51 68/2008/2
pod|e $ 18 zák.č. 254/2001Sb' v p|atném znění (vodní zákon) k záměru ,'Silnice l||/01868: Loučka Podo|í' most
evid. č.
01868.2.. na pozemku p.č. KN 2406/1 ,2406116,2406119,2441,7E 888/1, 888/2 k'ú. Loučka u Va|ašského Meziříčía p.č.
KN 541/1 1 138/1 ,1138/21 , 113Bl24,1 185 k.ú. Podo|í u Va|ašského Meziříčí.
'
PředIoŽený záměr navrhu.je úp|nou rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 0.l868-2 přes vodní tok Loučka na rozhranÍ
katastrÚ Loučka a Podo|í u Va|ašskéhoMeziříčí.Stavba 1e členěna na nás|eduiící ob1ekty, vyp|ývající z nárokú na opravu
.l .|
mostu: S0 001 - Demo|ice' S0
0 - Dopravní opatření, S0 201 - Most ev.č. 01868.2 a S0 301 - Úprava korpa.
Před|oŽený úměr je z hlediska zá|mÚ chráněných zákonem č. 254/2oo1 Sb. v platném zněnÍ (vodní zákon)
moŽný. Před vydáním stavebního povo|ení je nutno poŽádat vodoprávní úřad o souhlas dle 17 odst. 1 písm. a) zákona č.
$
254|2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisÚ.

r^o.tj9ig!e1!!19rybtik1t okresního ředite|ství dopravního inspektorátu Vsetín, H!ásenka 1516, 755 01 Vsetín č.i. llvs.
915t/CJ -2008-A7 ze dne 15.9.2008
Zhotovíte| před zahájením prací před|oŽí na Policii Českérepub|iky okresní ředitelství dopravního inspektorátu
Vsetín návrh přechodného dopravního značenía to d|e zásad pro přechodné dopravní inačenína pózemních
komunikacích TP
66 a zazádá přÍs|ušný silničnísprávní Úřad o vydání stanovení přechodné Úpravy
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dopravního znaóení
Zhotovitel dá|e poŽádá přís|ušný silničnísprávní Úřad o vydání stanovenÍ místní úpravy dle 77 odst. 2 zákona
$
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v olatném znění

re\loni9a

Czech Repubtic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle ze dne 14.7.2008 č,i.
-0!
83079/08/MZWV0
Při provádění stavebních nebo jiných prací 1e stavebník nebo jím pověřený subjeK povinen učinit nezbytné opatření, aby

nedoš|o k ohroŽení nebo poškozenísítě e|ektroniclaich komunikací, zejména
s|tě eleKronických komunikací společnosti Te|eÍónica 02 Czech Repub|ic' a.s. jsou součástí veřejné komunikační
sítě, jsou zajišfovány ve veřejném zájmu a Vztahuie se na ně odpovídaiícíprávňÍ ochrana. ryto site
isou věcnými
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břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikáčntho vedenÍ činíze
zákona 1,5 m po stranách kra'jntho vedení.
Při činnostech v b|ízkosti vedení sítě e|ektronických komunikací (dá|e ien SEK) je povinen respektovat pravid|a
stanovená právními.předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě eleKronlc|qÍch komunikací
1oate ien
PVSEK) a nadzemnÍho vedení sítě e|ektronlckých komunikací (dá|e jen NVSEK) tak' aby nedoš|o k poškozění nebo
zamezení přístupu k vedení.
při kříŽení. nebo souběhu zemních prací s PVS.EK dodrŽí ČSN 73 6005 .. prostorová úprava vedení
technického
vybavenÍ. v p|atném znění a normy související. Čst.t sg 21 60 .,Předpisy pro ochranu sdě|ovacích vedení a zaíízení
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vysokého napětí (dá|e
|en VN)' ve|mi vysokého napětÍ (dá|e jen WN).
zemní VN.' a oále ČSN 33 2000.5-54 ., Uzemnění a ochranné vodiče...
před započetímzemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu pod|e
obdrŽené polohopisné dokumentace
s vyznačenoU trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení v|ády č.
591/2006 Sb.. s 3 bod b..l,přÍ|oha Č. 3. kapitola l|. č|. 1.. 4. a 5.).
e|ektromagnetické vytyčenÍ PVSEK je téŽ moŽno objednat u spo|ečnosti Te|eÍÓnica 02 Czech Republic, a.s.,15 dní
před zahájením prací
v přÍpadě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést pruzkum technické inÍrastruktury vnějŠíchi vnitřních vedení sítě e|eKronických komunikací na omítce i pod ní (NařÍzení v|ády č. 591/2006 sb.'
s3
bod b.5, pří|oha č.3 kapito|a Xl|. Čl. 1.)
pracovníky. kteří budou provádět zemní práce na staveniŠti upozornit. aby v případě potřeby
z|istiIi hIoubkové
u|oŽení PVSEK příčnými sondami' Upozornit je také na moŽnou odchy|ku +/- 30 cm mezi st<uteenym u|oŽením

PVSEK a po|ohovými Údaji ve r'njkresové dokumentaci

