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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Drahanovice, IČ 00298841, 783 43 Drahanovice 144,
zastoupena Jaroslavem Zouharem, IČ 60694335, Čehovice 145, 798 21 Bedihošť

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městyse v Náměšti na Hané, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení
posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.10.2011
podala
Obec Drahanovice, IČ 00298841, 783 43 Drahanovice 144,
kterou zastupuje Jaroslav Zouhar, IČ 60694335, Čehovice 145, 798 21 Bedihošť
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y:
ZTV (základní technická vybavenost) pro 23 rodinných domů v lokalitě Za Kapličkou
v rozsahu 7 stavebních objektů, kterými jsou:
SO-01: Komunikace, chodníky, vjezdy,
SO-02: Dešťová kanalizace,
SO-03: Splašková kanalizace,
SO-04: Vodovod,
SO-05: Stl.plynovod,
SO-06: Veřejné osvětlení + rozhlas,
SO-07: Položení chrániček pro slaboproud)
na pozemku parc. č. 597/1, 773/1 v katastrálním území Drahanovice (dále jen "stavba").
• Síť NN bude řešena samostatně, firmou ČEZ.
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Druh a účel umisťované stavby:
- stavba veřejné dopravní a technické infrastruktury pro novou výstavbu RD
II. Pro umístění stavby, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro
projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 597/1 a 773/1 v katastrálním území
Drahanovice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. SO-01: Komunikace, chodníky, vjezdy:
Komunikace v řešené lokalitě je navržena jako jednopruhová, obousměrná
s vysazenými parkovacími plochami. Navazuje u křižovatky silnic II/448 a III/44812
na krajskou silnici II/448. Celková délka navržené komunikace je 495,75 m v šířce 4
- 6,0 m. Při šířce 4,0 m je vždy podél jízdního pruhu navržen parkovací pás v šířce
2,0 m. Celkem je navrženo parkování pro 23 osobních vozidel. Odstavování dalších
vozidel bude zajištěno mimo příjezdovou komunikaci na pozemcích RD (na vjezdech)
a v garážích. V km 0,15117 bude vybudován široký příčný práh. Na konci úseku
bude možné otáčení vozidel. Vozovka bude mít povrch z asfaltobetonu, lemovaná
vyvýšenými betonovými obrubníky. Odvodnění povrchu vozovky je řešeno přes uliční
dešťové vpusti, zaústěné do navrhované stoky.
Chodníky budou realizovány pouze na jedné straně, vpravo od komunikace a budou
odděleny zeleným pásem šíře 1m, šíře chodníků 1,6m, sklon chodníku směrem ke
komunikaci, materiál zámková dlažba, odvodnění povrchu do zeleného pásu a
vsakování. Výškové umístění chodníku bude v rovině s niveletou okolního terénu,
chodník bude lemován zvýšeným obrubníkem.
Vjezdy k jednotlivým nemovitostem (stavebním pozemkům) budou v zesílené
konstrukci, ze zámkové dlažby, šíře 4m, spád vjezdů směrem ke komunikaci, dešťová
voda z vjezdů bude odvedena na komunikaci do uličních vpustí. Vjezdy budou
provedeny od napojení na komunikaci směrem ke stavebním pozemkům v délce 2,6m.
Parkovací plochy jsou řešeny pro 23 osobních aut, jsou navržena podélná stání,
v místech 4metrové komunikace bude umístěn parkovací pás pro auta šíře 2m.
Materiál zámková dlažba. Odvodnění parkovacích ploch do uličních vpustí.
3. SO-02: Dešťová kanalizace v délce cca 444metrů (materiál polypropylen DN300)
bude odvádět dešťové vody z komunikace a zpevněných ploch přilehlých ke
komunikaci. Dešťové vody ze stavebních parcel budou vsakovány na těchto
parcelách. Navržená stoka bude napojena do stávající dešťové kanalizace na okraji
silnice II/448. Hloubka stávající kanalizace je cca 70cm, vzhledem k tomu nelze
gravitačně odvést všechny povrchové vody, část bude zasakována. Stoka „Ad“ bude
odvedena do kanalizace, stoka „BAd“ a „Bd“ bude svedena do vsakovacího objektu
na východní straně pozemku parc.č. 597/1 , před kterým bude umístěn lapač ropných
látek. Umístění šachet a vpustí dle situačního výkresu. Zasakovací objekt o rozměru
9x6x2,1m bude proveden z polypropylenových bloků, objem vsaku 112m3. Odlučovač
ropných látek bude osazen před vsakovacím objektem jako typizovaný objekt kompaktní ocelová nádrž s kalovou jímkou, filtrem a odlučovačem rop.látek.
Průměrná hloubka uložení dešťové kanalizace – 1,3m.
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4. SO-03: Splašková kanalizace v délce cca 490metrů na parc.č. 597/1 (materiál
polypropylen DN300-250) bude gravitačně odvádět splaškové vody v této lokalitě a
bude napojena v silnici 773/1 na plánovanou kanalizaci obce s odváděním odpadních
vod do plánované ČOV. Jelikož nelze zástavbu plně gravitačně odkanalizovat, je
navrženo provedení tlakové stoky „VE“z materiálu PE De90 v délce 87metrů
s jednou velkou čerpací stanicí. Tato bude napojena na síť NN přípojkou v délce 5m.
Součástí splaškové kanalizace bude provedení zárodků 23 kusů kanalizačních
přípojek v celkové délce 158 metrů z materiálu DN150 (napojení na hlavní řad a
vysazení odbočky směrem ke stavebnímu pozemku, ukončení zátkou. Umístění
přípojek, šachet, čistících vstupů, čerpací stanice – dle situačního výkresu. Umístění
hlavní stoky pod komunikací. Průměrná hloubka uložení splaškové kanalizace 2,4m.
V případě, že v době povolování staveb rodinných domů, nebude zrealizována
splašková kanalizace, musí mít rodinné domy zajištěno odvádění odpadních vod jiným
způsobem – vybudování žumpy pro každý RD.
5. SO-04: Vodovod v délce 577,5metrů na parc.č. 597/1 z materiálu PE dn110
s integrovaným vodičem. Vodovod bude sloužit pro zásobování celé lokality pitnou
vodou, bude napojen na stávající vodovod v obci na parc.č. 597/1. Součástí stavby
budou i zárodky 23 kusů vodovod.přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům, délka
přípojek celkem 76metrů, materiál PE DN32. Přípojky budou vyvedeny na hranici
stavebních pozemků, kde budou ukončeny záslepkou. Umístění drobných stavebních
objektů na vodovodu – dle situačního výkresu, na trase vodovodu budou osazeny 3
hydranty. Uložení vodovodu mimo komunikaci, v zeleném pásu, pouze přechody řadu
na druhou stranu silnice budou umístěny pod komunikací. Průměrná hloubka uložení
vodovodu 1,6m.
6. SO-05: Stl.plynovod v délce 593 metrů na parc.č. 597/1 z materiálu polyetylen
90x8,2SDR11 bude zásobovat lokalitu rodinných domů zemním plynem. Prodloužení
stl.plynovodu bude napojeno na stávající stl.plynovod v krajnici silnice II/448 parc.č.
773/1. Plynovod budou tvořit 4 větve (424m+65m+78m+26m), hloubka uložení cca
100cm. Na trase budou v budoucnu provedeny přípojky PE D32x2,9 pro nové RD.
Uložení plynovodu mimo komunikaci, v zeleném pásu, pouze přechod větví bude
uložen pod komunikací.
7. SO-06: Veřejné osvětlení + rozhlas pro novou lokalitu výstavby RD bude provedeno
uložením kabelů v.o. a rozhlasu do jednoho výkopu, délka trasy veřejného osvětlení
520metrů a délka trasy obecního rozhlasu 480metrů. Napojení kabelu bude
provedeno na stávající síť veřejného osvětlení a rozhlasu v místě stávajícího stožáru
na rozhraní parcel 597/1 a 773/1, kde bude umístěn nový sloup v.o. a provedeno
napojení v kabelové skříni SS100 na parc.č. 773/1. Ze skříně SS100 budou na trase
veřej.osvětlení napojeny zemním kabelem stožáry v.o. – 15 kusů. Kabel pro obecní
rozhlas bude připoložen ke kabelu v.o. a bude zatažen do každého sloupu v.o.,
reproduktory rozhlasu budou umístěny na stožárech osvětlení – 4kusy. Stožáry v.o.
budou mít výšku nad zemí 6m, hloubka uložení kabelu v zeleném pásu 80cm, pod
komunikací 120cm, zemnicí drát bude uložen cca 10cm pod kabelem. Uložení kabelu
mimo komunikaci, pouze při přechodu komunikace pod tělesem komunikace.
8. SO-07: Položení chrániček pro slaboproud: při pokládce kabelu pro veřejné
osvětlení a rozhlas bude do společné rýhy položena kabelová chránička kopoflex
vnitřní průměr 75mm (modrá) pro budoucí rozvody slaboproudu v celkové délce
647metrů.
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9. Pro umístění stavby jsou závazná tato vyjádření a v nich stanovené podmínky:
 Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, č.j.
SMOl/PKR/19/2130/2011/Ur z 19.8.2011: bez připomínek, stavba je
v souladu s územním plánem Obce Drahanovice
 Magistrát
města
Olomouce,
odbor
ŽP,
č.j.
SMOl/ŽP/55/6566/2011/Ve,Ga,Poš z 15.8.2011: - z hlediska vodoprávního
úřadu / při návrhu vsakovacího zařízení z komunikací i zpevněných ploch,
poté i z RD, postupovat v souladu s posudkem fi Altec, Holešov č.24/2011,
pro vsakování dešťových vod požádá investor o povolení k nakládání
s povrchovými vodami, napojení na vodovod a kanalizaci projednat
s vlastníkem a provozovatelem, nesmí být negativně ovlivněny odtokové
poměry v dané lokalitě, - oddělení péče o krajinu a zemědělství / dojde
k dotčení ZPF (souhlas k odnětí ze ZPF, souhlas s trasou), případné kácení
dřevin (povolení) zajistí stavebník u příslušného OÚ, ochrana dřevin a ploch
pro vegetaci podléhá ČSN 839061, - z hlediska nakládání s odpady / s odpady
bude nakládáno v souladu se zák.185/2001 Sb., o odpadech. Ostatní podmínky
budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby.
 Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, č.j. SMOl/ŽP/55/8014/2011/Př
z 17.10.2011: souhlas s trasou inženýrských sítí v zemědělských pozemcích
parc.č. 597/1 podle § 7 odst.3 zákona 334/92 Sb., o ochraně ZPF (šíře
manipulač.pruhu bude cca 10m včetně výkopu, ostatní podmínky budou
zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby)
 Magistrát města Olomouce,odbor ŽP, č.j. SMOl/ŽP/55/8015/2011/Po
z 17.10.2011: souhlas podle § 9 odst.6 zákona 334/92 Sb., o ochraně ZPF ,
k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro parc.č. 597/1 (8450m2), bude provedena
skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky 30cm a následně bude využita
k terénním úpravám této lokality, ostatní podmínky budou zahrnuty do
podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, č.j. SMOl/OPK/79/1910/2011/Kr
z 13.6.2011 – bez připomínek
 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, č.j. SMOl/OPK/79/3992/2011/Be
z 6.10.2011: rozhodnutí o povolení připojení nové veřejně přístupné účelové
komunikace na parc.č. 597/1 na silnici II/448 v obci Drahanovice jako příjezd
k nově budovaným RD v lokalitě Za Kapličkou.
 Krajský úřad Olomouckého kraje , odbor ŽP, č.j. KUOK 102885/2011
z 13.9.2011: sdělení k záměru – záměr je podlimitní, nepodléhá zjišťovacímu
řízení podle zákona 100/2001 Sb.
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP, č.j. KUOK39736/2011
z 18.4.2011: záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
 KHS Olomouckého kraje, č.j. M2OL1893S/2011 z 14.6.2011: souhlasné
závazné stanovisko
 HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-5341-2/2011 z 18.10.2011: souhlasné
závazné stanovisko
 Povodí Moravy Brno, č.j. PM027625/2011-203/Ho z 27.6.2011: z hlediska
plánování v oblasti vod je záměr v souladu s plánem oblasti povodí, z hlediska
zájmů chráněných zákonem 254/2001 Sb., o vodách – výstavba RD bude
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realizována až po stavbě ZTV nebo bude likvidace splaškových zajištěna
dočasnou jinou likvidací, zasakování bude doloženo hydrogeolog.posudkem,
v zasakované dešťové vodě musí být zaručena koncentrace NEL max 1mg/l.
Ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají
se umístění stavby
 Správa silnic Olomouckého kraje, č.j. OL/9746/11-15/Mi z 9.6.2011: stavba
se dotkne silnice II/448 – výstavbou nesmí být narušeny stávající odtokové
poměry silnice, odvodnění bude příčným sklonem komunikace do navrhované
stoky pomocí dešťových vpustí, bude osazen odvodňovací žlab s roštem,
v místě napojení musí niveleta místní komunikace plynule navazovat na
stávající niveletu silnice II/448, nový stožár veřejného osvětlení musí být
umístěn mimo vozovku a krajnici silnice II/448, investor musí uzavřít se SSOK
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o
podmínkách zřízení sjezdu, dokumentace pro stavební řízení bude předložena
znovu k odsouhlasení SSOK. Ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek
stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
 Policie ČR, dopravní inspektorát, č.j. KRPM-40474/ČJ-2011-140506
z 29.8.2011: souhlasné stanovisko bez připomínek
 m.i.s.Protivanov, provozovatel vodovodu – vyj. z 22.9.2011 – bez připomínek
 RWE GasNet, s.r.o., garanční protokol - rozšíření distribuční soustavy
zn.148090 z 2.2.2011: provozovatel distribuč.soustavy souhlasí s rozšířením
d.s. a potvrzuje kapacitní možnost připojení objektu do výše předpokládaného
příkonu cca 100m3/hod.
 RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření č.j. 2265/11/153 z 8.6.2011: nově
vybudovaný plynovod bude napojen na stávající STL plynovod dn 160, v místě
napojení bude osazen trasový uzávěr, bude předložena dokumentace pro
stavební řízení k novému vyjádření. Ostatní podmínky budou zahrnuty do
podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
 Telefónica vyjádření č.j. 162620/11 z24.10.2011: umístěním stavby nedojde
ke střetu s podzemním vedením sítě elektronic.komunikací, při stavbě budou
dodrženy podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, ostatní podmínky
pro realizaci stavby budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení,
netýkají se umístění stavby
 ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření č.j. 1034723310 z 13.6.2011: stavbou
nedojde k dotčení se stávajícím energetickým zařízením v majetku ČEZ,
napojení nových RD bude provedeno z nově vybudované trafostanice v rámci
smlouvy SoSB č. 4120652740. Pro umístění stavby kabelového vedení NN pro
zásobování lokality elektřinou bude pořízena projektová dokumentace stavby
a vyřízeno samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení.
 ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV č.
4120652740 z 23.3.2011 + sdělení k schválenému technickému řešení stavby
IV-12-8006313 z 26.4.2011. Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby
4120652740 Drahanovice, nové VNk, DTS, NNk, zpracuje ENPRO ENERGO
s.r.o.
10. Před realizací stavby zajistí stavebník pro jednotlivé stavební objekty stavební
povolení u příslušných stavebních úřadů: SO-01: Komunikace, chodníky, vjezdy /
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Magistrát města Olomouce, odbor stavební, SO-02: Dešťová kanalizace, SO-03:
Splašková kanalizace, SO-04: Vodovod / Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, SO05: Stl.plynovod , SO-06: Veřejné osvětlení + rozhlas, SO-07: Položení chrániček pro
slaboproud - / Stavební úřad Náměšť na Hané.
11. Dokumentace jednotlivých stavebních objektů pro stavební řízení musí být v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou 398/2009 Sb., o OTP
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušnými ČSN.
PD bude
zpracována osobou, oprávněnou k této činnosti.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Drahanovice, 783 43 Drahanovice 144
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Odůvodnění:
Dne 31.10.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den 9.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Oznámení
o záměru bylo zveřejněno v místě, určeném stavebním úřadem (u vjezdu do dotčené
lokality) a na úředních deskách. Oznámení bylo doručeno účastníkům řízení veřejnou
vyhláškou, stavebníkovi do vlastních rukou a do datové schránky, dotčeným orgánům a
dalším na vědomí – do datové schránky.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – s územním
plánem Obce Drahanovice a s jeho změnou č.1 z 4.6.2008, kde je plocha „Za
Kapličkou“, označená jako lokalita B10 zahrnuta do zastavitelných ploch pro bydlení.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Dotčené orgány, správci a vlastníci dopravní a technické infrastruktury, viz
podmínka č. 9 tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Petr Forman, Věra Formanová, František Kop, Ing. Ctibor Ostrý, Věra Pokorná,
Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově, Ivo Hochwald,
Mgr. Jaromír Ostrý, Jiří Navrátil, Věra Navrátilová, Jaroslav Sloupský, Soňa
Sloupská, Michal Sloupský, Zdenka Ostrá, České dráhy, a.s., Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, RWE - Severomoravská plynárenská a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., MIS Protivanov, provozovatel vodovodu Drahanovice, Telefónica
02 Czech Republic, a.s.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k k odboru
strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouc , Jeremenkova 40a, podáním
u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy
věci k jejich konzumaci.

Pavla Palátová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu a na
úřední desce Městyse Náměšť na Hané a Obce Drahanovice a na www.stránkách těchto
obcí.
Vyvěšeno dne .......................................... Sejmuto dne .................................................
(úřední deska)
Vyvěšeno dne ......................................... Sejmuto dne .................................................
(www.stránky)
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm.
a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2011.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Drahanovice, IDDS: ba4bemj
Jaroslav Zouhar, Čehovice č.p. 145, 798 21 Bedihošť
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Petr Forman, Drahanovice č.p. 226, 783 44 Náměšť na Hané
Věra Formanová, Drahanovice č.p. 226, 783 44 Náměšť na Hané
František Kop, Drahanovice č.p. 226, 783 43 Drahanovice
Ing. Ctibor Ostrý, Drahanovice č.p. 226, 783 43 Drahanovice
Věra Pokorná, Drahanovice č.p. 226, 783 43 Drahanovice
Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově, IDDS: wjhq8xq
Ivo Hochwald, Drahanovice č.p. 252, 783 43 Drahanovice
Mgr. Jaromír Ostrý, Drahanovice č.p. 180, 783 43 Drahanovice
Jiří Navrátil, Drahanovice č.p. 257, 783 43 Drahanovice
Věra Navrátilová, Drahanovice č.p. 257, 783 43 Drahanovice
Jaroslav Sloupský, Drahanovice č.p. 99, 783 44 Náměšť na Hané
Soňa Sloupská, Drahanovice č.p. 99, 783 44 Náměšť na Hané
Michal Sloupský, Drahanovice č.p. 99, 783 44 Náměšť na Hané
Zdenka Ostrá, Drahanovice č.p. 64, 783 44 Náměšť na Hané
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
RWE - Severomoravská plynárenská a.s., IDDS: jcvf9p7
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
MIS Protivanov, provozovatel vodovodu Drahanovice, IDDS: bgfnhza
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf
dotčené správní úřady
KHS Olomouckého kraje, IDDS: 7zyai4b
HZS Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, odd.ÚP, IDDS: kazbzri
Statutární město Olomouc, odbor stavební - OPK/odd.st.správy na úseku pozemních
komunikací, IDDS: kazbzri
Statutární město Olomouc, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri
ostatní
Policie ČR, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
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