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MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 280.13, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/128255/2019/OS/PK/Sim
Spisová značka: S-SMOL/086376/2019/OS

V Olomouci 13.05.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Milena Šimarová, dveře č. 2.04
Telefon: 588488160
E-mail:
milena.simarova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I.
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 27.03.2019 podal stavebník Město Velká Bystřice, IČO: 00299651, Zámecké náměstí 79, 783
53 Velká Bystřice, žádost o vydání společného povolení na stavební záměr pod souhrnným názvem:
„Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Velká Bystřice
Chodníky na ul. Nádražní I, Svésedlická, Kollárova, Na Letné “
na pozemcích parc. č. 311/3 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 1954/2
v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2220 v k.ú. Velká Bystřice, obec
Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2226/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní
plocha, parc. č. 2227 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2232/107 v
k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2232/109 v k.ú. Velká Bystřice, obec
Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2273 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní
plocha, parc. č. 2294 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2304/1 v k.ú.
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2304/2 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2305/3 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 2306/3 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha.
Uvedeným dnem (27.03.2019) bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Záměr obsahuje:
SO 110 Chodník na ulici Nádražní I – jde o stavební úpravu stávajícího chodníku ve dvou úsecích
v délce 397,8m a 145,5m a v šířce 1,55m. Chodník bude odvodněn příčným spádem povrchu do zelené
plochy.
SO 120 Chodník na ulici Svésedlická – jde o stavební úpravu chodníku v ulici Svésedlická
s napojením na chodník v ulici 8.května s prodloužením k poslední zástavbě. Součástí je i úprava
chodníků křižovatky ulic Hliník a Husova. Stavba je rozdělena na 3.úseky v délkách 54,20m - úsek 1,
39,80m – úsek 2, a 264,0m – úsek 3. Šířka chodníků bude 1,5m. Chodník bude odvodněn příčným
spádem povrchu k silničnímu obrubníku nebo do zelené plochy. Úprava křižovatky a úseky chodníku
jsou doplněny o nové vpusti UV1, UV2, UV4-6, UV8, UV 14. Na stávající vpusti UV3 bude doplněna
podobrubníková vpust.

SO 130 Chodník na ulici Na Letné – jedná se o propojení stávajících chodníků ulice Bří
Mikolášků a Kopaniny. Délka úseku bude cca 47m. Chodník bude mít šířku 1,55m s využitím
stávajícího silničního obrubníku. Odvodnění chodníku bude zajištěno příčným spádem povrchu
k silničnímu obrubníku s odvodňovacím proužkem.
SO 140 Chodník na ulici Kollárova – jedná se o nový chodník napojující se na stávající chodník
v místě přejezdového zpomalovacího prahu. Délka chodníku bude cca 83m a šířka 1,5m. Odvodnění
chodníku je navrženo příčným spádem povrchu do přilehlého příkopu. Na trase chodníku budou pro
odvodnění vozovky provedeny dvě nové vpusti napojené do zatrubněného příkopu délky 43,3m.
Na konci úseku bude do zatrubnění napojena další vpust odvodňující příkop v nejnižším místě.
Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60mm, v místě křížení chodníku
s vjezdem tl. 80mm. V místech vjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky s přechodem do stojatých
vysazených obrubníků.
Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, která je
založena ve správním spisu.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný
podle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního
zákona oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou
stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit
podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto.
Do podkladů pro vydání společného povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc,
nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13.00 do 17:00 hodin,
2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.04, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě
s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení.
Poučení:
Podle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány
uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Podle
ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo
závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní
stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti
pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e)
stavebního zákona (tj. vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li
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sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

II.
Seznámení s podklady rozhodnutí
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Speciální stavební úřad tímto vyrozumívá účastníky řízení, že veškeré podklady nezbytné pro
vydání rozhodnutí ve věci, budou nashromážděny ke dni 18.06.2019.
Nahlédnout do spisu a seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, 2. nadzemní
podlaží, č. 2.04, u oprávněné úřední osoby pro vyřízení a to
od 19.06.2019 do 25.06.2019.
Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Poučení: Seznámení s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
Rozdělovník:
Účastník řízení:
1. Město Velká Bystřice, IČO: 00299651, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
2. Vladimír Běhal, Havlíčkova 138, 783 53 Velká Bystřice
3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
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5. České dráhy, a.s., ČD Regionální správa majetku Olomouc, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
8. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
9. Vyvěšeno na úřední desce:
- Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Městský úřad Velká Bystřice, Úřední deska, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká
Bystřice
 účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc,
- UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, Závišova 502/5, 140 00 Praha, zast.
InfoTel, spol. s r.o., IČO 46981071, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno (v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru):

-

244/1, st. 309, st. 311/4, 311/5, st. 378, 379, st. 380, st. 382, st. 384, st. 386, st.
389, st. 391, st. 393/1, st. 395, st. 397, st. 399, 400, st. 401, st. 403, st. 405,
407, st. 408, st. 410, st. 412, st. 414, st. 416, 417, 905, 1398/1, st. 1398/5,
1399, 1400/1, st. 1857/1, 1858, st. 1875, st. 1876, st. 1945, 1946, st. 1947, st.
1949, st. 1951, 1953, 1954/3, 1954/4, 1954/5, st. 1955, st. 1957, st. 1959, st.
1961, st. 1963, 1965, st. 1967/1, st. 1967/2, 1968/1, 1968/2, st. 1970, 2225/19,
2232/3, 2232/108, 2232/110, 2232/113, 2266/1, 2266/2, 2291, 2296/2 vše
v k.ú. Velká Bystřice.

Dotčený orgán:
10. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc,
Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779
00 Olomouc 9
12. Drážní úřad, IČO: 61379425, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Wilsonova 300/8, Praha 2Vinohrady, 110 00 Praha 1
13. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6
14. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
15. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
16. spis
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Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu
veřejnou vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce,
zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické
úřední desky Magistrátu města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úřední
desce Městského úřadu Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice včetně
vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tento obecní úřad, aby
zdejšímu stavebnímu úřadu zaslal zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné
vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu
města Olomouce.
Datum vyvěšení:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko
Datum sejmutí:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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