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Ředite|swí siÍnic Zlínského kraie, příspěvková

organizace,

K maiáku 5001,

76123Z|ín
v zastoupení

lng. Pav|em Kurečkou, spo|ečnosti M0STY s.r.o.,

U Studia 33.

DATUM:

Městshý úřad Valašské Meziříčí, odbor správních činností, oddě|ení dopravně správních agend, iako speciá|ní stavební Úřad

věcně óřístušný pod|e $ 40 odst. 4 pís. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozděiších předpisÚ a

oodle Q 15 ákona č. 183/2006 Sb.' o územním p|ánování a stavebnÍm řádu. ve znění pozděiších předpisŮ (dá|e jen

'.staveb"ní ákon"). ve stavebním řízení přezkouma| pod|e $ 109 aŽ 114 stavebního ákona Žádost o stavební povolení, Kerou

dne 10.12.2008 podalo

Ředite|ství silnic Z1ínského kraje, příspěvková organizace,Kmaiáku 500.761 23 Z|ín,|Čo:70934860 vzastoupení |ng.

Pav|em Kurečkou, společnosti MosTY s.r.o., se síd|em U Studía $,7oo 30 Ostrava - Záhřeb |Č: 27764613 (dále ien
.stavebník.) 

a na zák|adě tohoto přezkoumání:

Vydává pod|e $ 115 stavebního z{kona a $5 a 6 vyh|ášky č.526/2006 Sb.. Kerou se prováděií některá ustanovení

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"Si|nice 
l||/01868: Loučka - PodoIí, Most ev.č. 01868-2"

ňa pozemcích parc. č. ZE 888/1 ,zE888|2, KN 2406/1, KN 2406/16, KN 2406/19. KN 2441 vkatastrá|ním Území Loučka u

Valašského MeziříĎí. KN 541/1, KN 1138/1, KN 1138/2.l, KN 1138/24. KN 1.l85 vkatastrá|ním územíPodo|Íu Valašského

Meziříčí

Slavba bude obsahoval:

Most bude zdemo|ován a nahrazen mostem novým. Most ie navrŽen ve stejném místě jako stávající. Most převádí silnici

Il|/01868 přes potok Loučka meziobcemi Loučkaa Podolí. Dotčené pozemky|sou mimo současné zastavěné území. Silnice

|||/01868 ie stepa, ukončena v obci Podo|í. V rámci rekonstrukce mostu bude zlepšeno směrové vedení převáděné si|nice.

Zvětší se šířka mostu a jeho svět|ost a pravé křídlo opěry 2 bude prod|ouŽeno v opěrnou zeď dl. 8,0 m. SoučástÍ stavby jsou

úpravy přileh|ých úsekÚ komunikace v dé|ce 71,90 m.

so 001 - Demolice - Stávající most je jednopo|ový o dé|ce přemostění4,10 m, kolmá světlost ie 2'50 m' uiŠka mostního

otvoru je na vtoku 1,07 m. na výtoku 1,48 m. Nosná Konstrukce je zoce|ovych nosníkÚ |200 a U400 s mostovkou

z rni mětbvých trubek' 0pěry a křÍd|a jsou masivní kamenné. Most bude zdemolován po úroveň zák|adové spáry. Opěry a

kříd|a budou postupně rozebírány aŽ do úrovně základové spáry.

Práce budou zahájeny zřízením oblízdné komunikace a sestavením mostního provizoria a jeho vysunutí přes překáŽku -
koryto potoka Loučka.

Pro provedení vrlše uvedené stavby se slanoví tyto podmínky:

Stavba bude provedena pod|e projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracova| |ng. Pave| Kurečka,

autorizovaný inŽenýr pro mosty a inŽenýrské konstrukce, ČxRtr t 1 00971 .

Případné změny nesmÍ být provedeny bez předchozího povo|ení odboru správních činností. oddě|ení dopravně správních

agend . speciá|ního stavebního úřadu.

1. Stavebník oznámí slavebnÍmu úřadu termín zaháiení stavby.

2. Stavebník oznámí stavebnímu Úřadu tyto fáze výstavby pro kontro|ní proh|ídky stavby:

a) Kontrola př! předání staveniŠtě, dokumentace stávajÍcího stavu dotčených konstrukcí a objektu, vytýčenÍ

inŽenýrských sítí

b) Kontrola při předánÍ mostního provizoria. provizorní objízdné komunikace a provizorního dopravního značení

c) Kontrola základové spary
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