
Í

)

- upozoÍnění pracovníkŮ' aby dba|i při pracích v těchto mÍstech největŠí opatrnosti a nepouŽíva|i nevhodné nářadí a

aby ve vzdá|enostech 1,5 m od krajních vedení vyznačené tÍasy PVSEK nepoLŽíva|i Žádných mechanizačních
prostředkÚ nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dba|i neivyšší opatrnosti

- při zjištění zásadního rozporu mezi Údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit

zaměstnanci spo|ečnosti Telefónica 02 Czech Republic. a.s., pověřeného ochranou sítě- Miros|av Dančák

602 786 453, (dále ien .,POS.,). V oprávněných pracích je oprávněn pokračovat aŽ po proiednání a schvá|ení dalšího
postupu stanoveného P0S.

- při provádění zemních prací v b|ízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoš|o ke změně h|oubky u|oŽení nebo
prostorového uspořádání komunikační sítě. 0dkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

_ zemní práce v místech' kde ú|oŽný kabe| vystupuje ze země do budovy' rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi
opatrně kvúli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v b|ízkosti s|oupÚ NVSEK je povinen provádět v takové
vzdá|enosti. aby nedoš|o knarušení iejich stabi|ity (NařÍzení v|ády č. 591/2006 Sb.' s 3 bod b. 1., pří|oha č. 3
kapito|a lV. Čl. 3., 4. a 5.)

- doide |i při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK. vyzyat pracovníka pověřeného ochranou sítě (dá|e jen P0S) ke

kontro|e vedení před zakrytím, teprve pak je moŽné provést zához

- pomocná zařízení (patníky, kontro|ní měřící objekty, označníky, nadložní |ano, uzemňovacÍ soustavy'
podpěry'stoŽáry, střešníky. konzo|y apod.)' které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně vyuŽívat k jiným účelúm a
nesmí být dotčena ani přemístěna

- trasu PVSEK mimo vozovku není dovo|eno přejíŽdět vozid|y nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení

zabezpečeno proti mechanickému poškození

- zpŮsob mechanické ochrany trasy PVSEK pro|ednat s pracovníkem POS

- při přepravě vysokého nákIadu nebo mechanizace pod trasou NVSEK ie povinnost respektovat uišku vedení nad

zemí

- nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS

- na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit nive|eta terénu, vysazovat trva|é porosty ani měnit
rozsah zpevněných ploch (např. komunikací. parkovišt' vjezdŮ a jiné)

_ manipulační a sk|adové plochy je nutno zřizovat v takové vzdá|enosti od NVSEK. aby při vykonávání prací v těchto
prostorách se k vedení nemoh|y osoby ani mechanizace přib|íŽit na vzdá|enost menší neŽ 1 m ( čl. 275' ČsN 34
21 00)

- na pracoviště POS se obrafte i v prúběhu stavby pokaŽdé' kdyŽ je nutno řeŠit střet stavby se SEK: Ochrana sítě Brno

- krajZ|ín. ZL - Miros|av Novák te|. 606724182, UH - Vladimír Daněk te|. 606724.|81. KM - Pave| Po|išenshi te|.

602445952' VS - Miros|av Dančák 602786453

- uaždé ziištěné nebo zpŮsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové sluŽbě
společnosti Te|eÍónica 02 Czech Republic, a.s. 

' 
na teleÍonní čís|o 800 1 84 084

PovodÍ Moravy, s.p., Dťevařská 11, Brno ze dne 6.6.2008 č,i. PM023fi3n008.2Wri
- Během uistavby nesmí dojít k poškození břehú, znečištění vodních tokú stavebním odpadem a da|šími

látkamí nebezpečnými vodám ,Závadné látky, Iehce odp|avitelný materiá| a stavební odpad nebudou vo|ně
skladovány na březích ani v b|ízkosti vodních tokŮ.

PouŽívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodrŽována preventivní

opatření k zabráněním přÍpadným úkapÚm či ÚnikÚm ropných |átek.

- Provádění nesmí negativně ov|ivnit odtokové poměry v dané loka|itě.
- Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní p|án ( $ 39 vodního aíkona č. 254/2001 Sb.. v platném

znění)
- 0dpad ze stavby bude Iikvidován v souladu se zákonem č' 185/2001 Sb., o odpadech v p|atném znění.

český rybářský svaz, Výbor územního svazu prl severní Moravu a Slezko, Jahnova 14, 709 00 lstrava 9 č.j. 1450/08 ze
dne 25.7.2008
Rea|izace stavby se přímo doýká záimú naŠí organizace, nebot dotčený vodní tok Loučka je vyh|ášen za chráněnou rybí
ob|ast pro odchov pstruha obecného, na kterém hospodaří M0 cRS Va|ašské Meziříčí a drŽitelem dekretu je Ceský rybářský
svaz Výbor Územního svazu pro Severní Moravu a S|ezsko se síd|em v 0stravě - Mariánsloich Horách (dá|e 1en ,.Čns vÚS
Ostrava. o.s..,). K toku se tedy váŽe uikon rybářského práva ve smys|u ustanovení zákona č. 9912004 Sb. Charakter stavby
pak nesmí tnikon rybářského práva ohrozit či omezit. S uvedenou projektovou dokumentací a stavbou souhlasíme, ale za
spInění následuiících podmínek:

1.) Čns VÚS Ostrava nedopotučuie rea|izovat stavbu V podzimních a jarních měsících, nebot dochází k migraci a

rozmnoŽování pstruha obecného a rea|izována stavba by z|ikvidova|a nema|ou část rybí obsádky (jikry, juveni|ní

stádia ryb) a navÍc by doš|o k nevratným Škodám v úseku rybářství a lnikonu rybářského práva. Rea|izace stavby
v době rozmnoŽování pstruha obecného je moŽná pouze po konzu|taci se zástupci M0 ČRS Valašské Meziříčí (viz
adresa v rozdě|ovníku). V případě dohody před zahájení stavby 14 dní předem oísemně inÍormovat M0 ČRS
Valašské Meziříčí. aby nedoš|o k ohroŽení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, poŽadujeme provést

někoIikanásobný záchrannÝ odlov a transÍer rvb z ohroŽené ob|asti vodnÍho toku' kterou provede přís|ušná
pověřená M0 ČRs ValaŠské Meziříčí v prúběhu stavby. Finanční nák|ady spojené s od|ovem a transferem ryb
budou účtovány ŽadateIi uvedené stavby d|e $ 67 odst. 4 zákona č. 1 14/1992 sb.

2.) Doporučuieme kamenný záhozzlomového kamene rea|izovat tak' aby by| bez urovnání |íce pro vytvořeni vzniku
přirozených ÚkrytŮ pro ryby a ostatní vodní Živočichy.

3.) zastupce čns vÚs 0slrava se domnívá a ďoporučuie, Že slabiIizace niveIety dna koryta vodního toku Loučka
by měla být zaiišlěna prahem s vývarem do výšky 10 . 40 cm dle spádu toku' který je z h|ediska migrace
vodních živocichú bezproblémovým a neivhodnějším řešením. Dá|e jeho význam spočívá ve zvýŠení vodního
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