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SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve Věci žádosti o Vydání společného povolení pro stavbu: Novostavba
visuté lávky (překlenuje údolí Mlýnského potoka od chaty Slaměnka na úbočí hřebene Chlumu) včetně

vstupního objektu, výstupního objektu a chodníku, přípojky NN na pozemcích stavební parcely parcelní číslo

280, pozemkové parcely parcelní číslo 1059/1 a 1114 V katastrálním území Velká Morava, kterou podal subjekt
DUHA CZ, spol. s r.o. (IČO - 25921690), Velká Morava 45, Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava takto:

Stavba: Novostavba visuté lávky (překlenuje údolí Mlýnského potoka od chaty Slaměnka na úbočí

hřebene Chlumu) včetně vstupního objektu, výstupního objektu a chodníku, přípojky NN na pozemcích
stavební parcely parcelní číslo 280, pozemkové parcely parcelní číslo 1059/1 a 1114 V katastrálním území
Velká Morava se podle § 94p stavebního zákona

povoluje
V rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily
provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště,

organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro umístění stavbv se stanoví tvto podmínky:
l. Celý soubor staveb „Novostavba visuté lávky“ (překlenuje údolí Mlýnského potoka od chaty Slaměnka na

úbočí hřebene Chlumu) včetně vstupního objektu, výstupního objektu a chodníku, přípojky NN na pozemcích
stavební parcely parcelní číslo 280, pozemkové parcely parcelní číslo 1059/1 (lesní pozemek) a 1114 (ostatní
plocha) V katastrálním území Velká Morava, tak jak je zakresleno V celkovém výkresu - situace širších Vztahů

č. výkr. C1 V měřítku 1:5000 a koordinačních situačních výkres č. C.3 V měřítku 1:3000, které jsou nedñnou
součástí projektové dokumentace.
Vlastní objekt novostavby visuté lávky bude vstupním objektem lávky o rozměru 8,8 x 10,03 m umístěn cca 30
m od JV rohu budovy chaty Slaměnka na stav. p. č. 280 a Výstupní objekt na protější straně ve vzd. cca 50 m od
společné hranice s pozemkem p.č.1114 V k. ú. Velká Morava - stávající komunikace.
Orientace visuté lávky bude S- JV, maximální sklon pochozí lávky 12,3%.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se vymezují části pozemků p. č. číslo 1059/1 (lesní pozemek) a 1114
(ostatní plocha) V katastrálním úzerríí Velká Morava a pozemek stavební parcela číslo 280 (zastavěná plocha a

nádvoří) vše V kat. úzerríí Velká Morava, jako pozemek stavební a část výše uvedených pozemků pro zařízení

staveniště, jak je zakresleno V přiložených situačních výkresech V měř. 1:5000 C.1 a V měř.: 1:3000 C.3.
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3. Vlastní objekt novostavby visuté lávky bude vstupním objektem lávky - podlaha přízemí kóta +/- 0,000 m

(1110 m n. m.), a výstupní objekt lávky bude podlaha přízemí kóta +/- 0,000 m (1120 m n. m.) na úbočí

hřebene Chlumu.
4. Zásobení elektrickou energií bude řešeno ze stávající elektro rozvodny RH3 V objektu chaty Slaměnka na

pozemku stav. p. č. 280 zemní kabelovou přípojkou NN CYKY J 4B x 16 mm2 v dl. cca 60 m do objektu
novostavby visuté lávky - vstupní objekt, společně bude vedena přípojka datové sítě areálu - optický kabel typ
6vl. SM a přípojka telefonní sítě, kabeláž vedena v zemním výkopu v chráničkách s odstupem v dl. cca 60 m.

5. Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající komunikace vedoucí na p. č. 1059/1 v k. ú. Velká Morava k
vlastnímu objektu novostavby visuté lávky se vstupním objektem a výstup po dřevěném chodníku v dl. cca 50
m na p. p. č.1059/ 1 a vedoucímu k p. p. č. 1114 v k. ú. Velká Morava - stávající komunikace.
6. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude osázena zeleň

Stavba bude obsahovat:
S0.01 - visutá lávka (visutá lávka v délce 710,9 m zavěšená na 4 lanech o průměru 100 mm, vzdálenost
nosných pylonů 689,4 m, mostovka lávky V šíři 1,2 m zavěšená na lanech pomocí táhel, pochozí část mostovky
tvořena pororoštem tl. 30 mm, výplň zábradlí je tvořena nerezovou sítí, průvěs lávky cca 23,8 m, nejvyšší
výška nad terénem 95 m) včetně vstupního objektu o půdorysném rozměru 8,8 X 10, 03 m - přístřešek proti
povětrnostním vlivům s info tabulí a turnikety, automat pro prodej lístků, (rámová dřevostavba opláštěná

modřínovým řezivem a kryta falcovaným plechem tl. 0,7 mm) a výstupního objektu (krytá brána s turnikety a

oplocením) a dřevěným chodníkem
50.02 - přípojka NN (přípojka ze stávající sítě v dl. cca 55 m)

Pro provedení stavby se stanoví tvto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma TAROS NOVA s. r. o.,
Bezručova 663, Rožnov pod Radhoštěm, hlavní inženýr projektu a konstrukční řešení Ing. Ph.D
a Ing. , projektanti jednotlivých částí: Ing. Ph.D - architektonicko - stavební řešení,

Ing. , - požárně bezpečnostní řešení, Ing. - zařízení silnoproudé
elektroniky, bleskosvody a el.přípojka S002 ověřené ve společném územním a stavebním řízení, případné

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,

zejména vyhl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních
konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.

4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného

vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich
vlastníky.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na

využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k
provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž
hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
6. Při provádění staveb nesníí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.
Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní
zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování

terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění

prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto
vedení, který stanoví další podníínky pro provádění prací.
8. Doj de-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým
nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů

provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě

archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zniěen,

dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba povolena”,
který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před

povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do oznámení o dokončení

stavby.
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10. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 0

odpadech a ostatními souvisejícími předpisy V odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí
být líkvídovány spalováním na místě.) Ke kolaudací budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů,
vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO).
11. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských
sítí. Pří stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení.

Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních
prací.
14. Při provádění stavby budou dodrženy základní požadavky na výrobky pro stavby, tj. pro stavbu mohou být
navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby
pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku
a na úsporu energie a ochranu tepla.
15. Staveništní zařízení se povoluje jako stavba dočasná do: 31.12.2024.
16. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
Město Králíky, odbor životního prostředí: MUKR/8579/2019/OŽP/PB/2-082 ze dne 18.06.2019 - Správní orgán
po prostudování přiložené dokumentace vydává následuiící:
1. SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen
„správní řáďj zahrnující jednotlivá vyj ádření k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě

a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (vyřizuje Ing. Josef Orlita, tel. 465 670
881): k realizaci záměru podle přiložené dokumentace nemáme připomínek za předpokladu dodržování
ustanovení tohoto zákona;
b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (vyřizuje Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881): záměr je
situován na pozemku určeného k plnění funkcí lesa („PUPFL“) a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od
okraje lesa. Investor požádal orgán státní správy lesů (MěÚ Králíky - odbor ŽP) o vydání souhlasu k dotčení

pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro tento záměr;

c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu („ZPF“) v platném znění

(vyřizuje Renata Macošková, tel. 465 670 883): k realizaci záměru podle přiložené

dokumentace nemáme připomínek;

d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (vyřizuje Růžena Urnerová, Dis, tel. 465 670
885): k realizaci záměru podle přiložené dokumentace nemáme připomínek;

e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu V platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (vyřizuje Bc. Galina Slavíková, tel. 465 670 884): k záměru nemáme námitky.

2. ZÁVAZNÉ STANOVISKO podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech V platném
znění (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu (vyřizuje Pavel Brandejs, tel.
465 670 882). OŽP MěÚ Králíky souhlasí s realizací výše uvedeného záměru podle projektové dokumentace za

předpokladu dodržování všech ustanovení zákona o odpadech (včetně prováděcích předpisů) a těchto

podmínek:
l. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů vzniklých při realizaci výše uvedeného
záměru a způsob využití těchto odpadů, případně seznam subjektů, kterým byly odpady předány. Připomínáme,

že odpady lze předat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.

2. Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v

místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

Závazné stanovisko ze dne 13.6.2019 pod č. i. MUKR/8578/2019/OŽP/JO/2 - souhlas k povolení stavby „ Vísutá
lávka" na částí p. p.č. 1059/1 v kú. Velká Morava", která se realizací dotkne:
l) pozemku určeného plněním funkce lesa p. č. 1059/1 v k. ú. Velká Morava v rozsahu dočasného odnětí do 31.
12. 2044 na celkové dotčené ploše 0,0650 ha (plocha nového odnětí činí 0,0500 ha)
2) i pozemků určených plněním funkcí lesa do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rostoucího:
p. p. č. 1059/1| v katastrálním úzeníí Velká Morava
Podmínka udělení souhlasu:
v Po nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby požádá investor orgán SSL o

vydání rozhodnutí o dočasném odnětí dotčených částí pozemku určeného k plnění funkcí lesa pare. č. 1059/1 v
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k. ú. Velká Morava (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., 0 lesích):
a) po dobu realizace stavby (předpokládá se, že zábor PUPFL bude po dobu Výstavby Vyšší např. o plochy
zařízení staveniště atd.)
b) po zaměření skutečně provedené stavby na dobu určitou - tj. do 31. 12. 2044.
Náležitosti žádosti jsou uvedeny V § 1 vyhl. č. 77 MZe ze dne 18. března 1996.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ze dne 12.08.2019 pod č. i. MUKR/I 1548/2019/0ŽP/JO/2 k zásahu do krajinného
rázu na území přírodního parku „Králický Sněžník".'

Souhlas orgánu ochrany přírody je vázán splněním následujících podmínek:
1. Požadujeme důsledně dodržovat ČSN 83 9061 „Technologie Vegetačních úprav V krajině - Ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích zejména pak:
a) v případě provádění výkopových prací V kořenovém porostu stromů práce provádět ručně

b) dodržet nejmenší vzdálenost pro založení stavby od paty kmene, tj. 2,5 m. Kořeny je nutné ostře přetnout a

ošetřit. Obnažené kořeny je nutné chránit před Vysycháním, působením mrazu, atd.
2. Po dokončení stavby bude z dotčeného území přírodního parku „Králický Sněžník" odstraněn veškerý
nepoužitý stavební materiál nebo odpad a přebytečná Výkopová zemina. Bude proveden celkový úklid a

všechny pozemky související se stavbou budou uvedeny do přírodě blízkého stavu.

Lesv České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice: LCROO] 7097/2019 ze dne 15.05.2019:
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Hanušovice, souhlasí se záměrem dle předložené dokumentace za

splnění následujících podmínek:
Před začátkem výstavby investor doloží:
- Pravomocné rozhodnutí Orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí PUPFL po dobu výstavby pro část

pozemku p. č. 1059/1 V k. ú. Velká Morava.
- Zábor pozemků bude V terénu zřetelně vyznačen za přítomnosti revírníka -

', V případě nutnosti kácení budou současně vyznačeny stromy určené ke smýcení.
- Znalecký posudek s výpočtem výše škod z předčasného smýcení lesního porostu a výpočtem škod na lesním
pozemku z dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa. Zjištěné Výše škod budou před zahájením výstavby
uhrazeny Lesní správě Hanušovice na základě vystavené faktury.
- Po úhradě škod investorem a před zahájením stavební činnosti bude V režii Lesů České republiky, s. p.
provedena případná těžba lesního porostu.
- Před zahájením stavby investor doloží k předloženému záměru stanovisko místně příslušného odboru
životního prostředí, vyj ádření AOPK a odboru územního plánování stavebního úřadu. Před začátkem stavební
činnosti bude Lesní správě Hanušovice předloženo stavební povolení.
- Začátek Výstavby bude minimálně 14 dní předem oznámen revírníkovi panu .

- Veškerá stavební činnost bude prováděna šetrným způsobem, V případě lesních pozemků pouze na částech

pozemků, které jsou pravomocně odejmuty z PUPFL.
- Při realizaci stavby budou dodrženy základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
uvedené V § 13 zákona 289/1995 o lesích a Vlastní stavbou nebudou dotčeny přilehlé lesní pozemky a lesní
porosty na nich, ke kterým mají právo hospodařit Lesy ČR, s. p.
- Při realizaci stavby budou respektována ustanovení § 20 výše zmíněného zákona především odst. l písmeno
b), g), k), o) a odst. 2.

- Vznikne-li LČR, s. p. majetková újma způsobená V důsledku činností souvisejících s budováním a užíváním
stavby stavebníkem nebojím pověřenou třetí osobou, stavebník tuto újmu uhradí.
- Upozorňujeme, že stínění nebo ohrožení staveb lesním porostem nebude důvodem k mimořádné těžbě lesního
porostu, práce k zabezpečení nemovitostí před škodami vyplývajícími z existence lesa (pád stromů a větví)

hradí Vlastník nemovitosti nebo stavby (§ 22 zák. 289/95 Sb.).
- Pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Po dokončení stavby investor doloží zaměřením skutečného stavu stavby, včetně uvedení plochy záboru na

parcele.
- Užívání pozemků, dotčených tímto záměrem, bude řešeno uzavřením smlouvy o pachtu mezi Lesy České

republiky, s. p. a společností Sněžník, a.s. Smluvně bude řešeno užívání pozemku během výstavby, i následné
užívání po dokončení stavby.
- Podmínkou udělení souhlasu se stavbou je dále následné dořešení napojení níísta výstupu z lávky od pozemku
p. č. lll4 ve vlastnictví Obce Dolní Morava ke zpevněné cestě na pozemku p.č. 812/1 k.ú. Sklené u Malé
Moravy, tak aby nedocházelo k poškozování okolních lesních porostů návštěvníky, kteří budou chtít
pokračovat po hlavni lesní cestě směrem ke Slamníku a jejich neřízenému pohybu po daném úzeníí (pěšina,

povalový chodník, apod.).
- Upozorňujeme Vás, že pozemek p. č. 1059/1, k. ú. Velká Morava je majetkem, který je zatížen žalobou na
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vyklizení a určení vlastnického práva ze strany právních nástupců původního vlastníka pozemku a dále
zapsanou poznámkou spomosti V katastru nemovitostí. V této souvislosti bude mezi Lesy České republiky, s.p.

a investorem stavby uzavřena Dohoda o náhradě majetkové újmy, kterou investor v případě vyřešení sporu V

neprospěch LČR, s.p. smluvně přebírá zodpovědnost za případné finanční nároky právních nástupců původního

vlastníka nemovitosti souvisejících s výše uvedenou stavební akcí.

Lesy České republiky, s.p., souhlasí s dočasným odnětím části pozemků p.č. 1059/1, k.ú. Velká Morava o

výměře 500 nr do 31.12.2044 z titulu odborného lesního hospodáře.

Vyjádření ze dne 22.1.2020 pod č. i. LCR957/00002I/2020: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast
povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, se záměrem souhlasí při dodržení
následujících podmínek:
Při realizaci stavebních prací budou stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z výkopků ukládány tak, aby i
při zvýšených průtocích nebo intenzivních srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta námi spravovaného
vodního toku.
Ke stavebním pracím bude používána technika v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní
opatření k zamezení případných úkapů či úniků ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu
biologicky odbouratelné provozní náplně. Firma provádějící stavební práce bude vybavena v přiměřené míře

prostředky pro likvidaci případné havárie.
Vlastník mostu (lávky) jej bude udržovat v řádném stavu.
Vzhledem k tomu, že dochází k využití pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit LČR, s. p. (pozemky
p. č. 1059/1 a st. 280 v k. ú. Velká Morava), je třeba uzavřít s naší organizací smluvní vztah, konkrétně s Lesní
správou Hanušovice, která má výše uvedené pozemky ve správě.

Zahájení prací nám bude oznámeno min. 5 dnů předem. Po ukončení prací bude správce vodního toku přizván

k odsouhlasení provedených prací.

Město Králíky, Odbor VTS: MUKR/9060/20I9/OVTS/PS/280.10/vví21 ze dne 06.06.2019 - nemá námitek k
plánovanému stavebnímu záměru na akci: „Visutá Lávka na části pozemku p.č. 1059/1 v k. ú. Velká Moravall
za těchto podmínek:
1) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení silničního provozu,
2) V souvislosti s výstavbou nesníí být poškozeny ani znečištěny užívané komunikace. Veškerá znečištění

případně poškození musí být neprodleně realizační firmou okamžitě odstraněny jejím nákladem.

Upozornění:

Stavební úřad vás tímto upozorňuje, že jste povinen:
1. Před zahájením stavby uníístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat
jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit

jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby
údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do konání kontrolní prohlídky
dokončené stavby.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem (dle § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se

jedná o osobu oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle
živnostenského zákona či obchodního rejstříku, stavební podnikatel bude zásadně zhotovitelem -

dodavatelem).
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení
kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby.
6. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník).
7. Při realizaci stavby nutno respektovat veškerá stávající vedení (zařízení) a stávající přípojky inženýrských
sítí včetně jejich ochranných pásem. Případné zásahy do těchto zařízení nutno neprodleně ohlásit a projednat s

příslušnými správci inženýrských sítí.
8. Při realizaci stavby, je třeba si počínat tak, aby vlastníkům dotčených či sousedních pozemků nebyla
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem
chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na staveništi.
9. Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný vstup resp. příjezd na sousední a dotčené pozemky.
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V případě nemožnosti dodržení přístupu a příjezdu k daným pozemkům a stavbám je nutné toto předem

projednat s příslušnými vlastníky.
10. Veškerý stavební materiál bude po celou dobu Výstavby skladován na pozemku vlastníka.
11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními

sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
12. Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude zabezpečena tím, že

případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí nebo nesprávným postupem při

provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu s příslušnými právními předpisy. Spory o

náhradu škody řeší příslušný soud.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za

účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
l. Kontrolní prohlídka správnosti vytyčení prostorové polohy stavby.
2. Kontrolní prohlídka správnosti po dokončení základových konstrukcí.
3. Kontrolní prohlídka správnosti po dokončení celé stavby.

Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

V souladu s ustanovením § ll5 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě

kolaudačního souhlasu.

Stavebník před započetím užívání stavby zajistí:
l. Vyhotovení geometrického plánu (pokud je stavba předmětem evidence V katastru nemovitostí a u staveb
technické nebo dopravní infrastruktury).
2. Provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy (předloží stavební deník,
zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení, zaměření skutečného provedení sítí, doklad o vytyčení stavby,
štítek Stavba povolena, doklady o použitých materiálech a instalacích, doklad o předání a převzetí stavby
přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti a způsob jejich využití nebo zneškodnění, doklady o

použitých materiálech a instalacích a doklady vyžadované V podmínkách dotčených orgánů.

3. Vyhotovení dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí
technického vybavení ještě před jejich zakrytím).
4. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení,
ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci).
5. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou byla stavba napojena (pokud
byla předem požadována).
6. Stanoviska dotčených orgánů k prokázání splnění podmínek bezpečnosti, ochrany života a zdraví osob nebo
zvířat a životního prostředí.

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozděiších předpisů (dále ien "správní řád"):
DUHA CZ, spol. s r.o. (ICO - 25921690), Velká Morava 45, Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava

Odůvodnění

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne 02.12.2019 žádost o

vydání společného povolení.
Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne 27.12.2019

oznámil podle § 94m odst. l zahájení společného územního a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den: 16.01.2020 (čtvrtek) konané v místě: zasedací místnost objektu
Prometheus.

Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při

veřejném ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. Stavební úřad v souladu s

ustanovením § 94m bodu 2) oznámil zahájení řízení 15 dnů před ústním jednáním, které spojil s ohledáním na

místě. Zároveň upozornil, že dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení námitky mohou uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly v oznámení o zahájení
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řízení upozorněny, že mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
16.01.2020. Stavební úřad V oznámení rovněž uvedl, kde lze ve stanovené lhůtě nahlédnout do pokladů pro
rozhodnutí a zároveň v souladu s ust. § 94n stavebního zákona účastníky poučil, jaké námitky či připomínky

mohou být uplatněny.

O průběhu ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol. Přítomní účastníci řízení byli
seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jeho přílohami,

dokumentací k územnímu řízení a byly jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeném v

této věci a vyjádřit se k projednávané věci. Do doby konání ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly
uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení.

V souladu s § 94m bod 2) stavebního zákona se účastníkům řízení dle § 94k písm. a) až e) doručují písemnosti
osobně a identifikují se označením pozemků a staveb evidovaných V katastru nemovitostí dotčených vlivem
stavebního záměru.

Dne 27.12.2019 pod č.j.MUKR/18664/2019/OÚPSÚ/DN - 3/328.3/Výzv byla podle § 5 odst. 2 zákona č.

634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve

lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn

na důsledky nezaplacení poplatku.
Dne 23.01.2020 pod č.j.MUKR/18664/2019/OÚPSÚ/DN - 7/328.3/Výzv bylo podle § 36 odst. 3 správního
řádu vydáno vyrozumění o doplnění podkladů spisu a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do
5 pracovních dnů .

Stanovení okruhu účastnlků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a

stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona
v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze
vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám,
které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): pozemkové parcely
parcelní číslo 1059/14, 1059/28, 1059/15 a 1194 v katastrálním území Velká Morava a vlastníkům anebo
správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdáleněj ším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Vvpořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřeinosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:

DUHA CZ, spol. s r.o., Lesy České republiky, s.p., Osvobození 251, 788 33 Hanušovice, Obec Dolní
Morava a SNĚŽNÍK , a.s..

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto závazných stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů a

vyj ádření k projektové dokumentaci:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty: HSPA-35-435/20l9 ze dne
30.07.2019

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů Čechy, Teplého 1899,
Pardubice ze dne 2. 10. 2019 pod 81074/2019/1150-OUZ-PCE

Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha ze dne 20.8.2019 pod č. j. 009106-19-701

Lesy ČR s. p., lesní správa, Osvobození 251 Hanušovice ze dne 15.5.2019 pod č. j. LCR124/000731/2019

Město Králíky, Odbor ŽP: MUKR/8579/2019/OŽP/PB/2-082 ze dne 18.06.2019 - souhrnné vyjádření,

závazné stanovisko k umístění stavby na pozemku určeného k plnění funkce lesa ze dne 13.6.2019 pod
MUKR/8578/2019/OŽP/JO/2 a závazné stanovisko - souhlas s umístěním a povolením stavby dle ustanovení §

12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 12.08.2019 pod
MUKR/11548/2019/OŽP/JO - k zásahu do krajinného rázu na území PP Králický Sněžník

Město Králíky, Odbor ÚPaSÚ: MUKR/12864/2019/OÚPSÚ/JKo ze dne 26.11.2019 - závazné stanovisko
OUP

Město Králíky, Odbor VTS: MUKR/9060/2019/ovTs/Ps ze dne 06.06.2019 - vyjádření ssÚ
Krajský úřad Pak, odbor OŽPZ - odd. integrované prevence ze dne 04.09.2019 pod č. j. 31306/2019/OŽPZ/Le
- vliv na vymezenou ptačí oblast Králický Sněžník a EVL
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Krajský úřad Pak, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 13.5.2019 pod č. j. KrÚ 65079/2019/OŽPZ
OIP - Vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb.

Lesy ČR, s. p., správa toků - obl.Povodí Moravy: ze dne 22.01.2020 pod č. j. LCR957/000021/2020

Obec Dolní Morava ze dne 12.6.2019 pod č. j. RN/2019/ 122

Předložená žádost Vydání společného povolení je V souladu s § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Je podána
na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
K žádosti byly připojeny pří1ohy uvedené v části B přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly
předloženy podklady dle § 941 odst. 2 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a

došlé V průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu V této Věci.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení je vypracována V souladu s přñohou č. 8 k vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a je zpracována osobami oprávněnými k výkonu
činnosti Ve smyslu § 158 stavebního zákona.

Navrhovatel V řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba visuté lávky (stavební objekt S001),
přípojka podzemního elektrického vedení NN (stavební objekt S0.02) umísťuje - pozemek p. č. číslo 1059/1
(lesní pozemek) av st. p. č. 280 (zastavěná plocha) v k. ú. Velká Morava jiné právo doložené souhlasem
vlastníka - Lesy CR, s. p., lesní správa Hanušovice a na pozemkové parcely parcelní číslo 1114 (ostatní
plocha) V k. ú. Velká Morava jiné právo - doložené souhlasem vlastníka pozemku se stavbou - Obec Dolní
Morava. Stavební úřad tuto skutečnost prověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Přitom konstatoval, že vlastnická práva k sousedním pozeníkům a stavbám na nich, která by mohla být
povolením přímo dotčena, mají Lesy CR, s. p., lesní správa, Hradec Králové, Sněžník a. s., Gajdošova 4392/7,
Brno. Jmenovaní byli proto zahrnuti mezi účastníky řízení.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad V průběhu společného územního a

stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených V § 94o stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že

projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby
nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků

rízení.

Dle § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona: zdaje stavební záměr V souladu s požadavky stavebního zákona a

jeho prováděcích právních předpisů. Obecné požadavky na Využívání území jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. (dále jen „vyhláška č.

501/2006 Sb.“), Ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad posoudil soulad Výše uvedené navrhované stavby
dle Vyhl. č. 501/2006 Sb. a zjistil, že předložená projektová dokumentace řeší v odpovídající míře obecné
požadavky na využívání území a splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb..

Stavební úřad posoudil také soulad záměru s požadavky stavebního zákona. Záměr stavby visuté lávky
(stavební objekt 80.01), přípojka podzemního elektrického Vedení NN (stavební objekt S0.02) na pozemcích
p. č. číslo 1059/1 (lesní pozemek) a 1114 (ostatní plocha), stav. p. č. 280 V kat. území Velká Morava je V

souladu s ustanovením § 2 odst. l písm. d) a e) stavebního zákona i s požadavky ustanovení § 19 odst. l písm.
d) a e) stavebního zákona, a splňuje rovněž podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území podle § 18

odst. 4 a 5 stavebního zákona. Uvedený stavební záměr Vyžaduje dle stavebního zákona vydání rozhodnutí o

umístění stavby, jelikož vyžaduje stavební povolení. Dle § 7a Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „Vyhláška č. 503/2006 Sb.“) jsou
obsahové náležitosti o vydání společného územního rozhodování a stavebního povolení stanoveny.
Dokumentace stavby podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb byla podkladem pro
posouzení žádosti, byla předložená společná dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Vypracovaná podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma TAROS NOVA s. r. o., Bezručova 663,
Rožnov pod Radhoštěm, hlavní inženýr projektu a konstrukční řešení Ing. r Ph.D a Ing.

nroiektanti iednotlivých částí -: Ing. Ph.D - architektonicko - stavební řešení, Ing. l

, - požárně Vbezpečnostní řešení, Ing. - zařízení silnoproudé elektroniky,
bleskosvody a el.přípojka S002. Zádost i její přñohy splňují uvedená ustanovení stavebního zákona a Vyhlášky
č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Dle § 94o, odst. 1, písm. b) stavebního zákona: zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou

dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených

ochranných a bezpečnostních pásem. Příjezd na pozemek bude zajištěn ze stávající komunikace vedoucí na p.
č. 1059/ l V k. ú. Velká Morava k vlastnímu objektu novostavby visuté lávky se vstupním objektem a výstup po
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dřevěném chodníku V dl. cca 50 m na p. p. č.1059/1 a vedoucímu k p. p. č. 1114 V k. ú. Velká Morava -

stávající komunikace, bude napojen na technickou infrastrukturu - přípojka podzenmího elektrického vedení
NN (stavební objekt S002), správci sítí nesdělili svá stanoviska v rámci společného řízení, neboť záměr se

nachází na původně lesních pozemcích a případné sítě zde instalované jsou pouze ve vlastnictví společnosti

Sněžník a. s. Brno, záměr neklade další požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je tedy v

souladu s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu.

Dle § 940, odst. 1, písm. c) stavebního zákona: zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Podklady předložené v řízení

nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. O čemž svědčí kladná stanoviska
dotčených orgánů. V těchto závazných stanoviscích nejsou obsaženy vzájenmé rozpory. Požadavky uvedené v

závazných stanoviscích převzal stavební úřad do výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul do podmínek rozhodnutí pouze takové podmínky, které se týkají provedení
stavby. Všeobecné podmínky nebo podmínky pro kolaudační souhlas nebyly do rozhodnutí zahrnuty.

Při posuzování vlivu na žvivotní prostředí vycházel stavební úřad rovněž ze stanoviska Město Králíky, Odbor
ZP: MUKR/8579/2019/OZP/PB/2-082 ze dne 18.06.2019 - souhrnné vyjádření, závazné stanovisko kumístění

stavby na pozemku určeného k plnění funkce lesa ze dne 13.6.2019 pod č. j. MUKR/8578/2019/OZP/JO/2 a

závazné stanovisko - souhlas s umístěním a povolením stavby dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 12.08.2019 pod č.j. MUKR/11V548/2019/OZP/J0 - k zásahu do
krajinného rázu na území PP Králický Sněžník a Krajský úřad Pak, odbor OZPZ - odd. integrované prevence ze

dne 04.09.2019 pod č. j. 31306/2019/OZPZ/Le - vliv na vymezenou ptačí oblast Králický Sněžník a EYL i
Krajský úřad Pak, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 13.5.2019 pod č. j. KrU 65079/2019/OZPZ
OIP - vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb.. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní
splaškové nej sou řešeny.

Dešťové vody budou svedeny na okolní terén. Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a likvidován
způsobem v obci obvyklým, tj. v souladu s vyhláškou obce Dolní Morava o odpadech. Stavba visuté lávky
(překlenuje údolí Mlýnského potoka od chaty Slaměnka na úbočí hřebene Chlumu) včetně vstupního objektu,
výstupního objektu a chodníku, el. přípojka NN a její užívání nezhorší životní prostředí v dané lokalitě,

nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb, nebude
způsobovat hluk a vibrace, není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba nebude mít
žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Pitná voda nebude
zajišťována. Připojení odběrného místa elektrické energie na zařízení distribuční soustavy bude řešeno

napojením ze stávající elektro rozvodny RH3 v objektu chaty Slaměnka na pozemku stav. p. č. 280 zemní
kabelovou přípojkou nn CYKY J 4B x 16 mm2 v dl. cca 60 m do objektu novostavby visuté lávky - vstupní
objekt, společně bude vedena přípojka datové sítě areálu - optický kabel typ 6vl. SM a přípojka telefonní sítě.

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn ze stávající komunikace vedoucí na p. č. 1059/1 v k. ú. Velká Morava
k vlastnímu objektu novostavby visuté lávky se vstupním objektem a výstup po dřevěném chodníku v dl. cca

50 m na p. p. č.1059/ 1 a vedoucímu k p. p. č. 1114 v k. ú. Velká Morava - stávající komunikace. Zařízení

staveniště bude na pronajatých pozemcích stavebníka v kat. území Velká Morava.

Dle § 940 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající
míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad zjistil, že rozsah a obsah předložené projektové
dokumentace odpovídá přñoze č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a je tedy vypracována v

souladu s touto vyhláškou. Projektovou dokumentaci k žádosti o společné povolení může zpracovat pouze
fyzická osoba, která je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Předloženou společnou projektovou dokumentaci vypracovala
firma TAROS NOVA s. r. o., Bezručova 663, Rožnov pod Radhoštěm, hlavní inženýr projektu a konstrukční

řešení Ing. PhD a Ing. ., projektanti jednotlivých částí -: Ing. Ph.D -

achitektonicko - stavební řešení, Ing. , - požárně bezpečnostní řešení, Ing.
- zařízení silnoproudé elektroniky, bleskosvody a el.přípojka S002. Projektant přitom odpovídá za

správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a

proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně

vlivů na životní prostředí. Obecnými požadavky na výstavbu se dle § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona
rozumí obecné požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), technické požadavky na stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve

znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 501/2006 Sb. stanoví obecné požadavky na využívání území při

vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a

rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Vyhláška č. 268/2009 Sb., stanoví
technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Předložená projektová
dokumentace řeší v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu.
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Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i V průběhu řízení a dokumentaci pro vydání společného povolení.
Zjistil, že umístění stavby Vyhovuje požadavkům na umísťování staveb obsaženým V ustanoveních vyhlášky č.

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na Využití území. Navržená novostavba visuté lávky (překlenuje údolí
Mlýnského potoka od chaty Slaměnka na úbočí hřebene Chlumu) Včetně vstupního objektu, výstupního
objektu a chodníku, el. přípojka NN bude umístěna na severovýchodním okraji obce Dolní Morava - část

Velká Morava na svažitém pozemku. Umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému
charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení (stávající rekreační a rodinné domy se

nachází V dostatečné vzdálenosti). Umístěním stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou

míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost na přilehlé pozemní
komunikaci. Stavba je na pozemku osazena s ohledem na požadované odstupy od hranic pozemků a

stávajících staveb. Je umístěna tak, že je umožněno její napojení na sítě technického Vybavení a pozemní
komunikaci a požárně nebezpečný prostor navrhované stavby dle předloženého bezpečnostního řešení

nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

Dle § 940 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: zdaje zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování
technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním předpisem. Příjezd ke stavbě nebude nově vytvořen, je umožněn ze stávající komunikace.

Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Závaznou územně plánovací
dokumentací pro obec Dolní Morava je územní plán schválen obecním Zastupitelstvem V Dolní Moravě dne
8.2.2001, ze dne 16.7.2006 změna č. 1, ze dne 18.12.2008 změna č. 2, ze dne 17.12.2009 změna č. 3, ze dne
20.12.2010 změna č. 4, ze dne 22.3.2012 změna č. 5 a ze dne 28.4.2014 změna č. 6 a ze dne 28.2.2017 změna

č.7.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr V jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR
nedotýká.

Orgán územního plánování V závazném stanovisku ze dne 26.11.2019 přezkoumal soulad záměru se

zásadami územního rozvoje.

Platné Zásady územního rozvoje Pardubického kraje záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí

řešených ZUR nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem.

Pro realizaci záměru „Visutá lávka“ navrhuje územní plán na dotčeném pozemku pro vstupní objekt
zastavitelné území 76 a pro výstupní objekt zastavitelné území 86, obě s funkčním využitím „Občanské

vybavení (tělovýchova, sport)“ Plochy 76 a 86 jsou vymezeny V rozsahu nezbytném pro realizaci nástupního a

výstupního objektu visuté lávky nad údolím Mlýnského potoka. Vlastní visutá lávka má charakter konstrukce
nevyžadující změnu využití území.

Situování záměru VISUTÁ LÁVKA rámcově respektuje umístění vprostoru od chaty Slaměnka přes údolí
Mlýnského potoka na úbočí protějšího kopce Chlum. Nicméně poloha výstupního objektu se odchyluje od
plochy občanského Vybavení 86 vymezené vúzenmím plánu a zasahuje na plochu sfunkčním využitím
„Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“. Při původním řešení bylo uvažováno s odnětím PUPFL ve

výši 2x 460 = 920 m2. Zrušením výstupního objektu a jeho nahrazením pouze krytou bránou s turnikety a

oplocením dojde k výraznému snížení zásahu do plochy PUPFL, tj. pouze na cca 500 m2, čímž je splněn

požadavek územního plánu na minimalizaci dotčení plochy PUPFL a snížení jejího původního záboru
V navazující dokumentaci. Záměr nemění stávající charakter rekreačního potenciálu území a respektuje
stanovené limity v úzeníí. S přihlédnutím k ustanovení § 18, odst. 5 stavebního zákona (V nezastavěném území
lze V souladu s jeho charakterem umísťovat....taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu...), lze záměr považovat za navržený v souladu s územním
plánem. Územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje umístění staveb pro
rekreaci a cestovní ruch V nezastavěném území.

Záměr je s územním plánem V souladu.

Dále stavební úřad konstatoval, že V daném případě je zajištěna komplexnost a plynulost výstavby, nebot” celá
stavba bude realizována V jednom časovém úseku.

Stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená V

§ 160 stavebního zákona. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který V sobě zahrnuje naplnění

výše uvedených zájmů. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.

Stavební úřad se dále zabýval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle které se jedná 0 stavbu, na

kterou se nevztahují ustanovení citované vyhlášky. Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno řešení pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena

vyjádření o sítích, které jsou vmajetku Sněžník a. s.. Podmínky správců sítí obsažené v předložených
zvyj ádřeních a stanoviscích byly zkoordinovány a zahrnuty do výrokove části tohoto rozhodnutí.

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval
jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb. vyhláška o

dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších

předpisů, 501/2006 Sb. vyhláška o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů,

503/2006 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě úZGľľlľlÍhO řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve

znění pozdějších předpisů, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ustavy Ceské
republiky.

Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů a uplynutí lhůty podle § 36, odst. 3 zákona
č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů k možnosti vyjádření se k podkladu před vydáním
rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění vydává výše uvedené rozhodnutí. S

touto skutečností seznámil účastníky řízení současně s oznámení o zahájení společného územního a stavebního
řízení ze dne 27.12.2019 a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním
rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Upozornil je, že se jedná o lhůtu pro seznámení s

kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v

této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace
rízení.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu společného územního a

stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto společného povolení, rozhodl proto způsobem

uvedeným ve výroku.
Doba platnosti společného povolení je 2 roky za podmínek § 94p odst. 5 stavebního zákona. Společné

povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pozbývá
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru

upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Seznam všech účastníků řízení: V

DUHA CZ, spoL/s r.o., Lesy Ceské republiky, s.p., Osvobození 251, 788 33 Hanušovice, Obec Dolní
Morava a SNEZNIK , a.s..

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů

ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru maj etkovému a stavebního řádu, které
o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu, u

něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k
vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady stavební úřad.
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Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Upozornění:

Jedná se o stavbu, která podle § 119 odst. 1 stavebního zákona může být užívána pouze na základě

kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Koláudační souhlas i kolaudační rozhodnutí vydává na

žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a

předpokládaný termín jejího dokončení. Stavebník si opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadována zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí,
zajistí stavebník geometrický plán.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Nosková v. r.

vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad

R o z d ě l o V n í k
Učastníci řízení - (doručení jednotlivě):

DUHA CZ. spol. s r.o.. Velká Morava 45. Dolní Morava. 561 69 Dolní Morava, prostřednictvím
zástupce:
Lesy České republiky, s.p., Osvobození 251, 788 33 Hanušovice, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Dolní Morava
SNĚŽNÍK , a.s., Gajdošova 4392/7, Brno - Židenice, 615 00 Brno

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty, Teplého 1526,
Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové
Město Králíky, Odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
Město Králíky, Odbor ÚPaSÚ, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
Město Králíky, odbor životního prostředí, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
221/1, Praha - Hradčany, 160 00 Praha
Pardubický kraj, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice
Úřad pro civilní letectví, sekce letová, K letišti 1149/23, Praha - Ruzyně, 161 00 Praha

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů,

položky 17, odst. l písm. Í) sazebníku ve výši 20000,- Kč
položky 18, odst. 1 písm. Í) sazebníku ve výši 10000,- Kč

celkem 30000,- Kč
byl zaplacen převodním příkazem dne 08.01.2020.
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Přílohy

- Ověřená dokumentace stavby a štítek STAVBA POVOLENA budou předány po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí stavebnñçovi.
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