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i při sníŽeníletních prÚtokŮ' zvětŠeníčlenitosti dna i břehú, a tím
vfiořenÍ ÚkrytÚ pro ryby' zpoma|ení rych|osti proudění vody, vytvoření vyvařiŠJě pod jízkem, Keré bývá zv|áště
sloupce a jeho udrŽení na příznivé h|adině

4.)

početně osídleno rybami a vodními Živočichy (ve|mi dobý úký, dostatek přirozené potravy. útočiŠtěpřed
predátory, udrŽení dostatečnéujšky vodntho s|oupce v době sucha). Tato vodoteč trpí nízkými minimá|ními
prÚtoky, kde je existence ŽivočichŮ závis|á právě na vytvořených túňkách. Při pok|esu vodního sloupce přítomnost
řas a vyŠšíchrost|in ani některé ástupce bezobrat|ých sice nez|ikviduje. a|e značně omezuje přítomnost všech
druhŮ ryb i jiných vodních ŽivočichŮ (ÚkrytŮ' potrava, kva|ita vody, trd|iště). Neivíce trpí potoky a říčkys prÚtokem
do 1 m./s, kde MZP má v rÚzně č|enitémkorytě udrŽet h|oubku 5 aŽ 30 cm a nesmíse ztrácet v nánosech Štěrku a
pÍsku nebo iiných propustných substrátech.
V pruběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxiclojch |átek do vodního toku, aby nedoš|o ke
znečiŠtění
navazujících ÚsekÚ W, pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění
havárie.

5.) eri

d|ouhodobém zaka|ovánÍ vody vtoku pod Úpravou delŠímneŽ 5 dní nebo při minimá|ním zŮstatkovém
prútoku, poŽadujeme zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny' aby nedocháze|o k trva|ému zabahnění Žaber
ryb a nás|edně k Úhynu. Pro omezení záka|u vody doporučujeme vytvořit obtok nebo sypané zemní hrázky, které
svedou čistou vodu v Úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní Živočichovénebudou zbytečně
ohroŽeny záka|em. PoŽadujeme, aby většina prací by|a provedena ze břehŮ v případě nUtnosti budou pojezdy
mechanism u minimalizovány.

PoŽadujeme' aby po ce|ý prÚběh stavby bylzajiŠtěn dozor. Před zahá1ením akce poŽadujeme, aby mě|a
Meziříčíkontakt na osobu, která bude zajiŠtovat dozor pro případ. Že bude nutno něco operativně řešit.

M0 ČRS Va|aŠské

.l0.

Před zahájením stavebním prací nutno projednat na MěÚ Va|aŠskéMeziříčíodboru správních činností
oddě|ení dopravně správních agend v dostatecném předstihu _ 30 dnú povo|ení zvláštního uŽívání
1 1. Dopravní značeníbude provedeno d|e stanovení vydaného MěÚ odborem správních činnostíoddě|ení
dopravně správních

Účastníci řízení na něŽ se vztahu;e rozhodnutí správního orgánu:

0dúvodnění
Dne 10.12.2008 podalo Ředite|stvísiInic Z|ínského kraje, příspěvková organizace,K maiáku 50o, 761 23 z|ín,|Č0:70934860

-

v zastoupení |ng. Pav|em Kurečkou, spo|ečnosti M0STY s.r.o., se sídlem U Studia 33, 700 30 Ostrava
Zíhřeb lČ:
27764613 Žídost o vydání stavebnrho povo|ení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem by|o zahájeno stavební řízení.

NavrŽená stavba nevyáduje vydání územního rozhodnutí a je vsouladu se záměry územního plánování obce Podolí a
Loučka.

Speciální stavební Úřad oznámi| zahájení stavebního řízeníznámým Účastnkúmíízenía dotčeným orgánúm. Speciální
stavební úřad podle ustanovení $ 1 1 2 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne 12J22008 oznámil zaháiení stavebního
řízenídotčenýmorgánŮm a všem známým Účastníkúmřízení. Současně na den 20.1.2009 nařídil ústníjednání,o iehoŽ
Ws|edku by| sepsán protokol. Ve Ihútě určenék up|atnění námitek a stanovisek neuplatni|i účastníciřízeníŽádnénámitky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řÍzenípřezkoumal předloŽenou Žádost z hledisek uvedených v $ 1 1.1
stavebnÍho zákona, projednal ji s účastnrkyřízení a s dotčenými orgány a zjisti|, Že jejím uskutečněním nebo uŽívánÍm nejsou
ohroŽeny zá|my chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zv|áŠtnÍmi předpisy.

Speciá|ní stavební úřad zajistil vzájemný souIad před|oŽených závazných stanovisek dotčených orgánú vyŽadovaných
zu|áštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciá|ní stavební Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouŽití ustanovení právních předpisÚ ve uj'roku
uvedených.

Dne 10.12.2008 pod č.i. MěÚVM 63632/2008 bylo rtydáno Městsloim Úřadem Va|ašské Meziříčí,odborem Územního
p|ánování, stavebnÍho řádu a regioná|nÍho rozvoje pod|e 1 5 odst. 2stavebního zákona vyjádření ve kterém je uvedeno, Že
$
navrŽená stavba
Ill/01868: Loučka - Podolí, Most ev.č.01868.2..vkatastrá|ním Území Podo|í u Va|ašského
"Silnice
Meziříčía v katastrá|ním územÍLoučka u Va|aŠskéhoMeziříčí1e v souladu se záměry územního p|ánování v dotčeném
územÍ.

Při vymezování okruhu účastníkuÚzemního a stavebního řízení dospě| stavební Úřad k závěru' Že v daném případě toto
právní postavení pod|e S 85 a 5 109 stavebniho zákona přís|uší(ved|e stavebníka a v|astníka pozemku) pouze v|astníkum
pozemku a staveb, které mají spo|ečnou hranici se stavebním pozemkem parc.č, ZE 88811, ZE 888/2, KN 2406/1, KN

2406116, KN 2406/19' KN 244.1 v katastrá|ním území Loučka u Va|ašského Meziříčí,KN 54.l/1, KN 1138/1, KN 1138/21, KN
1138lz4' KN 1185 v katastrá|ním Území Podo|Í u ValaŠskéhoMeziříčí.Vlastnicfuí ani jiná práva k da|Ším(vzdá|enějŠÍm)
nemovitostem nemohou být tímto povo|ením přímo dotčena.
Návrh by| doložen těmito vyjádřeními, rozhodnutími a souh|asy:

_
_

souhIas MěÚ Va|ašSké MeziříÓí- odboru územního p|ánování, stavebního řádu a regionálnÍho rozvoje
Stanovisko MěÚ ValaŠskéMeziřičí - odboru Životního prostředí

Stanovisko MěU VaIašské MeziřÍčí- odboru Životního prostředí - vodoprávní Úřad
Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s..TepIická 87418, 4o5 02 DěčÍn4

