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Magistľát města olonrouce
odboľ životrrílropr ostřed í
odclělení voclního lrospodářství

Pŕĺlohy

L

Hynaisova 34110
779 00 Olomouc
..t

Adresa nlÍshrě a ĺ'čcněpřĺslušného r'odoprávního riřadu

ŽeoosT o sTAVEBNÍ PoVoLENÍ K VoDtuÍľ"I
oÍlrJľ"r
[$ 15 vodnĺlro zálĺona]

a se žácĺostío projedlrání v souladtt se Zákoneľn č, 416/2009 Sb., o urychlení ýstavby

dopľavlrí, vodní a energetické infľastľrrktury a infiastrrrkfuly elektľonických konrunikací.

1.

ž,atlatel
obchocĺnífiľma nebo nźtzęv: Řetlitelství silnic a clálnic

Sĺcllo: Na Pankr'áci 546/56,145 05 Pralra 4

čR

lČo: osgg::qo
CZ_NACE: 5221 Čimosti sorrvisející s pozenrní clopľavotl

Telefon:284009 llI
E-mail: posta@ľscl.cz

Żaaałi o vycĺáníľozlroclnutívíce žaclatelťr,připojí
l'sanrostatné pÍiloze: ! ano X nę

se

ťrclaje obsaženév tonrto boclě

La. iaĺlatel jeĺlná

!
x

sanrostatně

je

zastotlpen: jnréno, příjnrerrí / názęv nebo obclroclní Íiľma zásfupce; místo tľvalélro

pobytu/adr'esa sídla (popř. jiná adrcsa pto doľučoválrí,neníłislrodná):

VIAPONT, s.r'.o.
ĺČąaggsąąl

Vodní 258/13,602 00 Brno
Ing. Ivo Fischer', jednatel
tel.:543 217 590/29
viapont@viapont.cz
Datová sclrľánka: zcuael.t

2.

Název stavby
D55 550ĺ olornouc

_

Kokoly,

DsP[č

3.
4,

Účel stavby 99
Př'edpolrládarrý terrnín zahájení a clokončenístavby

- zahájení

stavby

04/2022

- clokončení stavby 12/20Ż5

5.

U eločasnó stavby

- doba tľr'árí
- nár'ľlr ťlpľavy pozemktl po

6,

jejíln odstľanělrí

Úĺaie o místu stavlry

Název obcę: 501841|Gľygov; 503738|Majetín; 505650|velký Týnec; 552437|Kľčlnaň,
olomoucĘ kr'aj

Název katastľálníĺrolílzenrí: 636266|Glygov; 689921|Majetín; 779784|Ye1ký Týnec;
7

8697

7

IY sisko; 6743

3 8

|Krčnlaň

oľierrtaění tlľčeltípololry (souřadnice X, Y tllčenév souřadrricovénr systému S-JTSK):
_ začátek, kolrec: I 126 003.4, 5 42 7 88,85; I l32 5 52.28, 54a y9.72
Stavba D 5501 olonrottc _ Kokory se napojuje v knr 0,360 (r' k.ťr. Velký Týnec) na konec
ťtsektl stavby R 3509 Slavonín _ Přráslavice, a korrěícív knr 7'983 na luarrici k.ťl. Majetín
a k.ťr. Kokoľy, kde se stavba napojrrje na stavbrt R55 5502 Kokory _ Pľęror,.
- doýká se voĺlníclr tokťr 10194952|Týnečka; 10284318|Lorrčka; 10205928|bezejmerrný
vodrrí tok
- cĺotýká se zatľubněného lrlavnílro ocĺvodřrovacílro zaÍízellíIDVT 15000745, vocloteče
IDVT 10t894ĺó irstícíĺlo HMZ IDVT 10198545
- dotýká se poclľobnýclr rnelioľačnícltzaÍízelý
- ĺlotyká se r'ei'ejnélro voclovodnílro r'aclu

- doclrází ke kl:íŽenía sotrběhrr s Ęrmezeným korÍdoľern vodolrospoclářské stavby
plavebního kanálrr Dunaj -ođľa-Labe

7,

Pozemlĺy, kteľé sę nrají použítpľo výstavbu
Pozcneh

paľc. č.

(I/

ĺlľtlh

Katastľální rizemí

případě łětšíhopočIu pozelltků než 6

se

VlastnÍlĺa jeho adľesa

jejich sezłląn 6,ęa|ę y příloze žádosti: X

8. K pľovetlenízáměľu mr{ být porržit sousední pozenlek

(stavba)

D

arlo

ano

E

X

łrc)

ne

Pokrrcĺ ano, je vyjáclření r4astníka této nenrovitostí pr'ipojeno v santostatné pí{loze.

9.

Zpl'acovatel pľojektové clolĺtlmentace

Jnr'éno, popĘacĺě jrlréna, příjrnení, tihrl: Ing.

Jiří Švestka

Adresa: Nĺńľ. odbojeI47r664 4I Tľoubslĺo

Číslo,pocl kteýnr je zapsárr v seznallltl atltoľizovaných osob:

Čxarľ1001025

10. Zhotovitel stavlly (ieJi
Název stavebnílro
Sícllo

lČo B1'ĺo -l i př

v době poclđnĺžťłdostizndn)

po<ĺni katele

i děI e no)

11. Záďľ'ladní írĺIajeo stavbě (tnedení lÍplného výčtu sĺaveb, o jejichž pol,olení je ždddłlo
vče t llě z cíkl cĺdll ích te ch n i clý c h pcl ľa n e t ľ ů- čl eněn o p ocll e s ĺcn ebních obj ektĄ
l

Přednrětný ťlsek D 5501 je součástítalrrr <lálnice D55 olotnottc - Přerol, - Hulílr otľokovice - Br'eclav. Tľasa je veĺlena o<l SZ k JV paralelně se stávající silnicí první třídy
I/55. Tľasa se vyhýbá osíclleným celkťlnr.
Vodní díla, ktełá buĺlou stavebně povolena vodoplávllíln ťlřadenr:

So 320.Í Úpľava potoka Loučkĺt
Úp'ava otevřęného koryta potoka Lorrčka so 320.l narazuje na pľočištěnékotyto v
ránci So 320.2. Úpľava začínár, rnístě kř'íŽenínavržené přeiožĘ Ýľt plynovodu So
5l0 s korýenr tolar (knr 0,109), kcle je ltavľŽelto opevnění koľyta toku kamenrým
zál:ozęĺn v ľozsalru 1,5 nr přecl kíiženínrSo 510 s kotytenr a ukončetro je v místě
betonového stabilizačnílropľalru (knr 0,118), kteýnr je tlkoněeno opevnění koľyta
karnerutou dlaŽbotr ĺ1o betonu za vyllstěnínr z prcpustku So 155.1. Mezi pľopustí So
155.1 (knl 0,140) a novýrrr rľostem so 204 (kn 0,185) bucle plovedetta ťlpľava

stávajícílro oter,řęnélro koryta. Úpľava otevřeného kolyta spoěír,á r,;ého pľohloubení a
rrytvaľován{ do lichoběžníkovéhopľofiltl s šířkotr ve cĺně 1,5m a sklonem břęlrťl 1:2, ato v
clélce 45 lrr. Koľyto toku bude v tolnto..úseku hlrrboké cca l,6nr (výšlĺahlacliny Q100 je
cca 1,5trr), koryto btrde opevnětro kanrętrnorr cllažbou clo bet. lože, a to jak clno, tak i
břeĘ do ÍlľovněQ20 (výška cca 1,2m), nacl tottto ťlto'ĺ,níbudou bťelry olrulrrusovány a
zatľarłrěrry. opelłläríbude ukončeno a stabilizovárro betonoýnli pľahy.

So

321

Zĺĺľubněnínństĺtívoĺloíečekm 7.268

V knr 7.268

kšížÁtrasa dálníce D55 stávajícíbezejnrennort vo<lotęč (ID toktr 10205928 ve
spľávě Povodí Moĺavy s.p.), která odvádí r,ocĺtl z ťlzenrí nad stár,ající silrricí V55 snrělęrn
k rcmízlal Vęlké olšía cĺále ľybníktl v obci Majetílr. Místnípotok je r. nrístě oĺl stávající
U55 v délce 440 ln veden otevl'elr;ýnr korytern a zbývající část k Velkérnu otšíje

zatrubněna v potľtrbí DN400 (cĺle geodetické zaměřęní). Star'bou dálnice D55 bude
otevřęná část přeľušena a je navľženo pľovést zatľubrrění tokĺl. Z dtivodu zaclrování
prYiľozelréĺrosnrěľu toku vod r' této oblasti je zatľtlbrrělrí z r.ětšíčásti vecĺeno v tľase
otevl'eného koryta. Zatľrrbrrění btlde rrkorrčęno za stavebnímí ťtpľavami clálnice D55 v
llrístě dnešnílrooter'řeného koryta. Męzi nor'ýtrr a stávajícím zatľubněnírrr vznikne
otevřený ťlsek v délce cca 35 m tlkončený ve stáv. vtokovérn objekhr clo stár,. zatľubnění.
otevr'eqý ťrsek koryta v đélce35 rrr bude v ľámci stavby D55 pročištěn. Pr'očištěrrídna
koryta brtde ptovecleno tak, aby plylrule výškově navazovalo na noý výtokový objekt ze
zatľtrbrrění. V ľánrci So 321 je rrar'rženo zrtrrrbnění v celkové délcę 264,50 ln, z
plastoqýclr tľtlb SN16 (DN 800 v délce 50,00 rrr a DNl000 v délce 214,50 m). Na zač,őtku
zatrubnění lrucle ve stávajícíln otęvřenénr korytě osazen vtokový objekt opatřený mÍíží
a
kalovým pľostolem, na konci zatľubnělrí bude osazen výtokoý objekt, kteý plyntlle
naváže na stár'ajícíotevřęné koľyto. Navtlror'ané zatľubnělrí bude podclrázet jednak
nat'tženou tľastr cĺálnice D55 a dále navľženézpevrrěné plochy odpočír'ek.Potľubí
zatľublrěrrí bude v pÍeváŽnémíře piesypáno, a to tak, aby bylo zaclror,áno rtrílr. kľytí

potľubí 0,8rrr'

V lonroýclr

bodęcĺr buclorr na potľubí osazeny rcyizni šachý vnitřnĺlro

prrilněrtl DN1500mnr - 7ks a pľťlnrěľuDN1200

So

331

-

lks'

Přeložkĺt zotrullnění v knl 2,362

knr 2.362 kłižítľasa dálrrice D55 stávajícízatľubněnott nrelioľačníľýlru, do které jsou
ľorłtěŽ zaústěny příkopy silnicę I/55. v ľánrci stavby So l21 PřeloŽka silrrice V55 btrĺle
provedena opľava stávajícílro pľoptrstktt v łm 0,ĺl9 staničerrí so 12l, kteý převádí

V

stávajícínrelioľačnírýIru pocl silnicí I/55 do silničníhopříkoptr. Nar'rüovaná stavba
zatľubnění So 331 bude začínatv nor,éltr vtokor,ém objektu, opatřenénr mÍížíakalovýlrr
plostorcn, osazęlréln v příkopu narłlrované stavby so 121. Zatrubněrrí so 331 bude
odtud vedeno napříě tělesenr clálnice D55, ukončeno buĺle t, nové vsfupní šachtě Š1
osazelré na stávajícítn zatľubtrětrí rnelioľačníľýhy' Do navľženélrozatľubnění brrdę
zaťlstěIla přípojka od lapače splavelrin osazęnérn v dálníčnírnpř'íkopu, a to z clťrvoclu
zacłlovémi stár.ajícího př'iľozenélro odtoku z teľéntldo povoclí tokťr ĺlle stávajícíhostavu,
V ľánlci So 331 je navržena pr'eložka zatľublrění v celkové déĺcę60,60 rn, z plastových
tľub SN16 DN500. V lonroqých boĺlech bttĺĺouna potľubí osazeny rcviať šaclrty
vnitřrrího pľůnrěľtlDNl000 nun, celkenr 2ks. Délka stárajícího ľtlšąréhoťlselal je 75.5 nr.

so 332 Přeložka zatľubnění v km 4.670
V kĺr 4,670 kĽižítľasa clálrrice D55 stáĺ,ajícízatľubněnou nrelioľačníýhrr,

ktera

je vťlěí

trovén'tu tělestr clálnice nedostatečně zabezpečeno. Navľhor'aná stavba zatľubnětríSo 332

a pu1oyýnr prostoľem,
bucle zaěínat v novétrr vtokovém objekill, opatřenétrr lľ'Ííží
osazenérrr r.e stávajícítn lnelioľaěním přikopu. Zatľubněrrí So 332 brrde odhrcl vedeno
rrapříčtělesem dálnice D55, ukorrčelro brrde v nové vsttrpní šachtě Š1osazerré na
stár,ajícímzatrubnění meliorační rylty. v ľámci So 332 je navtžena pl'eložka zatľubnětrí v
celkové cĺélce69,40 nr, z plastových tľub SN16 DN500. Na potľubíbudou osazelry
ĺevizníšachty vnitřnílro pľťlměru DN1000m, celkenr lks. V nánrci stavby není navľženo
umístění r,stupní šacĘ r' tělese D55, jedná se o tovný ťrsek bez lolrrů, tj. úsek mezi
šaclrtou a vtokerrr je z tohoto dťrvoĺlucĺelšínež 50 rrr.
So

333

Přelož'kĺt stĺivĺtÍ{cĺhosběrnče nod łltostem C205

v kn

6.130 ki'ížítľasa dálnicę D55 stávající nrelioľačnísběľač,kteý je veden nevlrodně a
bude nrrtné ho přeložit. PřęloŽka sběľače btrcle tlložena pod rravľžený most C205 na silnici

II/a552. Do přeložky melioľaěnílro sběĺačebtldou
sběľné <lľényupľavovanéplošrrémęlioľace

so

so 340 Přeložka

1.800

v

koncoých šachtáclr napojeny

382 a 383 nar,ľženév ľfurrci stavby dálnice
nrelioraěnílro sběľače So 333 brrde začínatv nové

D55. Navr'lrovaná stavba přeloŽĘ
vstupní šachtě Š1s kalovým pľostoľenr osazené rra stávajícímpotľubínrelioľaěnílrc
sběľače. Dále bude tľasa pľelożky svedęna pocl nrost C2a5, kde btrcĺe vedena v ose
navľŽelrékonrtníkacę, po poclchodrr D55 bucle přeložka uhýbat minro těleso vozovĘ,
kcle buđeukončena v nové r'stupní šaclrtě Š6s kalovýnr prostoľem osazelré na stáĺ,ajícím
potrubí nrelioľačIrílrosběľaěe. V ľírrrciSo 333 je navržena přeloŽka nlelioľačrrílrosběĺače
r'celkor,é ĺĺélcel 19'20lĺ, z plastoqých tľrrb sNl6 DN300' V lonrovýclr bodeclr budou na
potľubíosazeny ľevizní šaclĘ vnitřního pľťllrrěľu DNl000 ľun, celkem 6ks.
v km 1.400

-

Stávajícívodor'oclní Ťad A z AC DN300 byl jiŽ r. prriběhu přecĺcliozí etapy výstavby
rychlostní silnice R55 přeložetr mimo nově llarł{lovanoll stavbtt dálrrice D55, a to aŽ po
knr 1,400 z potľubíLT DN300. Stávající vodovocĺní ř'ađA je od knr l,400 pľovedetl z
azbestocernęntu AC DN300, v krrr 1,600 je z řadupľovedeno ocĺbočení- řacĺ I zPYC
DN200, ktęré zťrstarre funkčlrí'Za oclbočenínr řaclu I brrdę v ľárnci stavby so 340

pľovedeno zaslepení a Zľušenístáv. řaĺtu Az AC DN300 a části řađuB z AC DN200,
a to
aŽ po km l,825, k<le bude na stáv. řad B připojena nautovaná přeložka vodoyoclu
So
340.

V ľámci stavby so 340 btrde pľovedena jeclnak přeloŽka stávajícího vocĺovodníIro rYadtl A
AC DN300, a to v tozsahu ocl napojení na již rcalizovallotl pľ"loztu vodovodnílro řacltr
A zLT DN300 l' krnl,400 po krrl,418 kcĺe přechází stávajíciřad rninlo oplocení clálnice
D55, z<ĺe bude pľol'ďeno pl'epojellí na stáv. řacl A z AC DN300. Navržeńo je pr.oyedení
pĺ'elož-ky z LT DN300, Z navľženépřeloŽky LT DN300 btlcle pľoveaęno
oauäeenípľo
nově navlženou pr'eložktt vocĺovodního řadrr z LT DN200. Za odbočenínr btldę osazeno
z

šotpátko DN200 se zemní teleskopickoll sottpľavou ukoněelrou pocl litinoqýrn poklopenr.
Přęložka vođor'oĺlttnásledně poclejde nově navľltovanou tľasu dálrrice-D55, a to v
pľťllezliéchľáltičce (ľámor,é pĺopusti) vnitrYlrích ľoznělťr 1,20x1,80 rrr v clé|ce 48'0 1t1,
kteľá bude ukončena nrimo zenrní těleso dálnice D55, na obou koncíclr clľáničkybudou
provedeny r'shtpy. Dále bude přeložka pokl'ačovat v nezp. ploše, mimo rrar,ľŽené
óp|ocení
D_55, podéI lľaľry pľavostľanhého silniěnílro příkopu ä oale podél větve Dl ťsilnici
III/4353 Grygov - VeIký Týnec, kcle naváže lra stávájící vodovodní ĺade B z AC DN200.
V-ľárnci so 340 je lravľženo pľovedení přeložky voclovodu jednak z LT DN300 v délce
l8,0 rrr a cĺále z LT DN200 v délce 52l,0 nr. Na navr'hované prYeložce vodovoĺltl z LT
bude v nejnižšíma nejvyššímrnístě osazelr poclzernni hyclľant I{80 ve funkci
Pry2_00
kalníku, resp. vzclušlríkus přrcdsazen;ým šotrpěteln.
5.750

-

Vlevo od tělesa D 55, nrezi ĺrrosý so 204 a So 205 jsotr situoválry plošnémęlioľace.
Tyto buclotr ýstavborr dáĺnicę D 55 cĺotčeny.Proto je nar'ľženopoclcĘcení naľušelrýclr
drénťrsběrrým ĺlténemz peďoľovarrélro plastovéńo potľtlbí DN1ó0 nrmv ťrseĺ<tl dl.
330 rn. Sběrrlý clľélrbuĺĺeĺlle možrrosti veden v ht. 1,00 _ 1,20ln a brtdou na něm po 100_
150

ry

ľozrrístělry kontĺrlrrí ĺlľęnáäríšaclrtice (celkenr 4ks). Hloubktt je nutno opärativně

pr'izpťlsobit obnaŽené stávajícíclľenáži tak aby vocĺa plylrule odtékala, lnin' sklon
dréntl je
0,57o. Tľasa nrelioľačnílrodlélrrr je veclena v nezpevněné ploše nrímo rravľlrované
oplocení tělesa clálrrice D55. Drérr se zaílstíclo potokä Loučka, a to v nrístě narłlrované
ťrpravy opevnění koľyta r'ľĺĺrrcinroshl So 204.

SO

Únľuvł,

v

kłlt 6.1s0

-

6.

Nová clálnice D55 v km 6,l50 - 6,700 proclrází ťlzenrím plošně nreliorovanýclt pozemkti.
Tyto brr<lotl výstavbou clálnice D55 clotčeny' Ploto je ĺlavrženoproveclení
ĺĺľénu
vedeného vlevo po<lél cĺálniěního tělesa v celkové đélce885,ď rn, a to z 'bě'''|ho
peľfolovaného
plastor'élro potrubí DNl60 nĺrr clélĘ435,0 nr a DN200 délky 450'0 nr. Sb8rný cĺľén
bucĺe
clle možnosti veden v lrl. 1,0 - 1,2 nr a buclou na něnr po 100
- l50 rrr ľozrrístěny
korrtľolrrí dľenáŽrrí šaclrtice (celkenr 6ks)' Hloubktr je irrrtno opeľatiyrrě přizpťlsobit
obnaŽené stávajícíclręnáži tak aby voda plynule odtékala, ntin. sklorr dľelů o,sN.
1e
Tľasa melioľačllílroclrenu je vedelra r' nezpevněrre ploše mirrro navľlrované oplocení
tělesa dálrrice D55. Dľénsę zaťlstíclo nor'ě navrželléšaclrty na pr'eložce stávajícílro
melioľačníhosběľače (so 333) pod rrrosteln So 205.

So 383 Úpľayy'meliołacív km 6,150

_ 6,650 vprĺtvo

Nová dálnice D55 v km 6,150 - 6,700 pľocllánťlzemínr plošně lrrelioľovaných pozemĺcťl'
Tyto budorr výstavbotr <lálnice D55 dotčeny. Proto je navlżeno pľovedení.bo'1'!ho drcntr
vecleného vpľa\'o podél clálničnílro tělęsa v celkové délcę 5ĺ5,ó In' a to z perforovatrélro
plastového potľtlbí DNl60 mnr délky 125,0 n a DN200 ĺtélky390,0nr. SběrLrý dľérr bude
dle nložnosti vedelr v lrl. l,0 - Í,2 nl a budorr rra něln pó too
- 15o nr ľoznístěrry

kontľolní dręrrážníšachtice (celkenr 4ks)' ľIlorrbku je nutno opeľativlrě přizpťlsobit
obnaŽené stávající dręnáži tak aby voda plynule odtékala, nilr. sklon dľénuje 0,5%o.
Ttasa ltrelioľaěllího dľéntr je vecíena v nezpevněné ploše nrilrro navľlrovatté oplocerrí
tělesa dálnice D55. Dľénse zaílstído nově navľŽené šaclrý na přeloŽce stávajícího
nrelioľačrríhosběľaěe So 333) pocl nrostem So 205.

12,

Územníľozhoclnutí

úzeffi*í.sorłł**s

_ dne 2l.

1Ż. 2015, č,:, sMoL/242323/20l5/os/US/Senr, vydal Magistľát rněsta
olornouce, oclboľ stavební, oclclělerrí ťtzenurě spľár,ní ÚzputĺÍ ROZHODNUTÍ č.
I34l20l5, kteľénabylo pľávní nroci cĺnę Ż3, L20L6
_ dne 2l. u. 2019, č,j. sMol/0l921a2a19rcs/US/Seln, yyĺlal lvĺagistrat města
olorrrouce, oclboľ staveblrí, odclělerrí ťtzenrrlě spľávní Posouzení poclle ustanovení $ 15
odst. 2 stavebnílro zálkona _ závanlé stanovisko, r'e ktetém souhlasí s vyclárrírn
voĺlopr'ávního povolení pro r'ýše ttveclenou stavbu

13. Seznam a aclľesy ťlčastnĺků
vodopľávního ř'Ízení, kteří jsou Žadatęli análrri.
Název nebo obchoĺlnífiľllra / Jmćno'

přĺjnlení

Adľcsa

Řęditelství silrríc a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

VIAPONT,

Vodní 258/13,602 00 Bľno

s.ľ.o.

obec Kľčnraťr

Kokoľská 163, Kr'čĺrraň,7'7900 olornouc 9

Obec Grygov

obec Majetín
obec Velký Týnec

Šľárrrkova19, 783

73 Grygov

Lipor,á 25, Majetín,75I 03 Bľocĺeku Přeľor'a
Zćľn'rcckő 35,

Velký Týtrec, ?83 ?2 Velký Týlrec l

StatutIírní nrěsto olotrrouc

Horní nfuněstí 583,77911 olonrotrc

Povodí Moľavy, s.p

Dřevařská 932llI,Bľro-střecl, Veveří, 60Ż00 Bľno 2

Státní pozelrrkor,ý ťlřaĺl

Htlsinecká l}24llla,Pľalra 3-Žižkov' 130 00 Pľalra 3

(ĺ/ přípactě l,ělšĺho 1:očtu tiěaslníků řízení než 6 se

jejich seznam 6,ę1!ę ł příloze žtidosti: !

ałlo X

ne)

14. oľientačnínáklaĺl na proveclení stavby r'četttě technologie
ocllrad stavebních nákladťl:

vodní ĺlÍlaostatnĺ (So 333-600 000 Kě a So 340-2 700 000 Kč), celken 3,30 miliĺinůKč
vodní clíla na oclrľanu ŽP (So 320.1_200 000 Kč, So 321-1 500 000 Kě, So 331-300 000 Kč,
so 332-400 000 Kč, so 381-1 000 000 Kč, so 382-1 500 000 Kč a So 383-1 200 000 Kč)
cellĺem 6'10 miliónĺl Kč
lĺ ĺAF(Jl"'łTt.'
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