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Umísténí stavby na Pozemku:
- Stavbabude umísténanapozemcích p.ó.2T53,17,18,215912,25,2152a811v k'ú' Ropice,

jak je zakresleno v situaciv méiítlu 1:1000, kteràje nedílnou souóéstí tohoto rozhodnutí'

Uróení prostorového Íe5ení stavby:
- Jednàse o komunikaci s powchem z asfaltového betonu o Síice 3,50 m, vóetné rozSíÌení a

zpevnéní stóvajícího sjezàu dle PD. Soqòóstí stavby bude most M1 pÍes ieku Ropiòanku a

most M2 pÍes bezejménnf pravoWeùnpÍítok Íeky Ropióanky. Jednó se o ocelové mosty

s dvéma plnosténn1;mi hlavními nosníky s dolní mostovkou, kferou tvoÍí soustava pÍíòníkù

a podélníkù. V dolní úrovni je navrZeno pÍíhradové zbtlídlo. Na nosnou konstrukci

rnostovky j e navrùennosnf podklad vozovky - ielezobetonovà deska tl. 200 mm.

Vymezení trzemí dotòeného vlivy stavby.
- pozemky dotéené stavbou a pozemky, které mají spoleónou hranici s dotóenfmi pozemky.

U. Stanoví podmínky pro umísténí stavby:

1. Stavba bude umísténa v souladu s grafickou píílohou rozhodnutí, lrJrerà obsahuje vykres

souòasného stavu íszemí v méÍítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku,

poZadovanlfm umísténím stavby, s vyznaòenímvazeb a vlivú na okolí, zejmena vzdóleností

od hranic pozemku a sousedních staveb'

Z. Do projektové dokumentace pro stavebru iízent budou zapracovíny podmínky vy'jódÍení

Povodí Odry s.p. Ostrava ze dne 17.4.2008:
- obé stóvající lóvky budou odstranény

nesmí dojít ke zmenSení prùtoóného profilu koryt

opevnéní bÍehù Ropióanky bude provedeno z kamenného zhhozu s urovnóním líce,

v souladu s norrnou ,,Úprury tokù" (opevnéní na svazích bude pùdorysné zakonóeno pod

úhlem 450 a bude pÍekZeno za bíehovou hranu),

dalsí stupeú pD s detailním technickfm Íe5ením opevnéní toku bude pÍedloZen k vyjódÍení

Povodí Odry s.p.

Do pD pro stavebniiízen budou zapracovóny podmínky vyjódÍení ZVS Ostrava ze dne

18.6.2008:
- nesmí b;it zmen$ena prutoónà kapacita koryta, opèry i mostovka musí byt umístény mimo

prutoón1f profil;
- koryto pod mostem bude upraveno zírttozem z lomového kamene s urovnéním líce, a to do

"ri. 
1ó m pied a 10 m za mostem. Vfustní objekfy &enàií budou opevnény, a to lomoqim

kamenem ào betonu v dostateòném rozsahu tak, aby byla zaji5téna stabilita koryta i

operméní. Vyustní objekty nesmí zasahovat do prutoóného profilu koryta.

- Niveleta upraveného dna a biehù pod mostem bude plynule navazovat na vyóiStèné dno a

biehy pÍed a za mostem.
- PD pro stavební povolení bude pÍedloùenak vyjódÍení zvs ostrava.

4. Budou dodrZeny podmínky zhvazného stanoviska odboru ZpaZ MéU TÍinec k odnétí

zemédélské pr:dy ze ZPF, vydaného dne 27.5.2008pod ój. 2232ll200glzpazlMol20l.l:

- Na zdklad.é projektové dokumentace, a îohoto souhlasu bude píed zahdjením stavby

provedeno vyf!,óiní zóborù zemédélske pùdy v terénu a musí bltt zabezpeóeno, aby hranice
'staveniíté 

píi stavební éinnosti nebyly svévolné posunovdny do okolní pùdní dràby. Pùdaje

dte boniiné pùdních elcotogick!,ch jednoîek 7.21.13 zaíazeno do IIL tíídy ochrany

z emè dél s kého pùdního fo ndu.
- píed zahójením stavebních prací bude z vqf!,óené plochy, provedena slvi,vlm ornióní vrstvy

o mocnosti 0,24 m o celkové kubatuíe 63 m'.
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