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Dopravní projektování spol.
s r.o.
Středisko Olomouc
Křížkovského 5
772 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne
3028/20 11.5.2020

Naše značka
SSOK-JH 10570/2020
7.12.8 S5

Vyřizuje
Lamplota(582406096)

V Prostějově dne
2.6.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: „Cyklostezka Klenovice na
Hané – Obědkovice, část Obědkovice - hřbitov“, investor obec Obědkovice.
Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu cyklostezky z Klenovic na Hané do Obědkovic na
k.ú. Obědkovice a to na úseku od autobusové zastávky po místní hřbitov. V rámci akce dojde
k podélnému uložení cyklistické stezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367.
Dále bude provedeno 1x křížení silnice II/367 kabelem veřejného osvětlení.
SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:
-

-

-

před zahájením stavebních prací bude vytyčeno umístění cyklostezky, kabelu a sloupů
veřejného osvětlení a umístění cyklostezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení bude
odsouhlaseno zástupcem SSOK, SÚ Jih (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 15
pracovních dní předen)
podélné umístnění cyklostezky v souběhu se silnicí II/367 bude provedeno dle předložené
projektové dokumentace
podélné umístnění kabelu a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367 bude min.
4,5 m od kraje vozovky silnice II/367
cyklostezka, kabel a sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny na silniční příkopě a náspu,
min. vzdálenost od silniční příkopy a náspu musí být 0,5 m
cyklostezka, kabel a sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny na pozemku Olomouckého
kraje
odvodnění nebo spádové poměry cyklostezky budou provedeny tak, aby nedocházelo ke
stékání povrchové vody ve směru k tělesu silnice II/367
křížení silnice II/367 kabelem veřejného osvětlení bude provedeno protlakem kolmo k ose
silnice II/367
montážní jámy pro protlak budou umístěny min. 1,3 m od vnější hrany silniční obruby
před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení kabelu veřejného
osvětlení v souběhu se silnicí II/367 bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení trasy
vedení kabelů veřejného osvětlení, umístění montážních jam a rýhy pro podélné uložení (o
výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován
min. 15 pracovních dnů předem)
kabely veřejného osvětlení, včetně chráničky, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky
silnice II/367 nebo 0,8 m pode dnem silničních příkop
přesah chráničky bude proveden min. na vzdálenost montážních jam pro protlak
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po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih
k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice II/367 (zástupce SSOK, SÚ Jih bude
informován mi. 5 pracovní dny předem)
podélné umístnění zemního kabelu NN v souběhu se silnicí II/150 v místě křížení silnice II/367
bude min. 1,3 m od vnější hrany silniční obruby
stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození tělesa silnice II/367
pro přístup na staveniště budou využívány stávající polní cesty a hospodářské sjezdy
v případě znečišťování vozovky silnice II/367 během výstavby, bude znečištění průběžně
odstraňováno
výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice II/367
po dobu výstavby nebude omezován provoz na silnici II/367
o vydání povolení na zvláštní užívání silnice II/367 požádat Magistrát města Prostějova - odbor
dopravy (silniční správní úřad)
před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
hloubka uložení kabelu veřejného osvětlení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby
(polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem
zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení kabelu před záhozem montážních jam, ostatní
před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SÚ Jih uhrazen poplatek na
základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy
pracemi nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

Vít Lamplota
správní cestmistr
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