
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/50585/2019/MK
Sp.zn.: MJ/62935/2019/15/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 26.09.2019
 

Olomoučkyí  kraj,  IČČO 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouč, v zastoupeníí:
Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  prčííspečvkovaí  organizače,  Lipenskaí  753/120,  Hodolany,  779  00
Olomouč, IČČO 70960399, Strčedisko uí drzčby SČumperk, Ztračenaí  684, 788 13  Vikyírčoviče

ROZHODNUTÍ
STAVEBNIÍHO POVOLENIÍ 
VEŘČ EJNOU VYHLAÍ SČKOU

Výroková část:
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, jako spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčííslusčnyí
podle § 40 odst. 4 píísm. a) zaíkona čč.  13/1997 Sb.,  o pozemnííčh komunikačííčh, ve znečníí  pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le  jen  "zaíkon  o  pozemnííčh  komunikačííčh")  a  podle  §  15  odst.  1  píísm.  č)  zaíkona  čč.
183/2006 Sb., o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon), ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
(daí le jen "stavebníí zaíkon"), ve stavebníím rčíízeníí  prčezkoumal podle § 108 azč  114 stavebníího zaíkona
zčaídost o stavebníí povoleníí, kterou dne 26.11.2018 podal Olomoučkyí  kraj, IČČO 60609460, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouč, v zastoupeníí: Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, prčííspečvkovaí
organizače, Lipenskaí  753/120, Hodolany, 779 00 Olomouč, IČČO 70960399, Strčedisko uí drzčby SČumperk,
Ztračenaí  684, 788 13  Vikyírčoviče (daí le jen "stavebníík"), a na zaíkladeč  tohoto prčezkoumaíníí:

I. Vydává podle § 115 stavebníího zaíkona

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457
SO 102 - II/456 v km 0,092 - 1,100
SO 103 - II/456 v km 1,100 - 2,629
SO 109 - II/456 v km 7,670 - 9,335

SO 110 - II/456 v km 9,335 - 12,565

(daí le  jen  „stavba“)  na  pozemku  parč.  čč.  2125,  2129,  2132,  2134/1,  2138/1,  2143,  2145,  3214  v
katastraí lníím uí zemíí ČČernaí  Voda, st. p. 90, 98, 123, parč. čč. 681/1, 681/8, 686/2, 686/3, 689/1, 689/6,
728/1, 731/2, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 734, 736/1, 736/3, 737/3, 740/1, 740/2, 740/6, 740/7,
740/23, 755, 761, 765/1, 801/1, 803/2, 827/24, 963/1, 967, 970, 1082/1, 1180/3, 1185/2, 1199/1,
1199/3,  2157/1, 2304/2,  2330/4,  2331/1, 2331/2,  2337, 2379,  2445/2,  2445/3, 2445/4,  2445/6,
2445/9, 2445/22, 2445/26, 2447/13, 2447/15, 2481, 2457/8, 2457/25, 2457/91, 2457/92, 2457/98,
2457/99 v katastraí lníím uí zemíí Staraí  ČČervenaí  Voda, parč. čč. 1209, 1210/2, 1216/8, 1216/9, 1216/10,
1216/11,  1216/12,  1216/13,  1217/9,  1221/2,  1221/3,  1221/4,  1259 v  katastraí lníím  uí zemíí  Velkeí
Kuneč tiče, parč. čč. 963/12, 967/6, 968/3, 1115/10, 1120/11, 1225 v katastraí lníím uí zemíí ZČulovaí .

Tel.: 584 498 495 e-mail: katarina.mačenauerova@mujes.čz www.jesenik.org
Masarykovo naím 167/1, 790 01  Jeseníík
pračovisčteč : Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 1/14



Stavba obsahuje:
• Cílem stavby je obnova souvrství vozovky silnice II/456. Pracemi nedojde ke změně směrových,

šířkových  parametrů  silnice,  pouze  budou  vyrovnány  místní  podélné  nerovnosti  tak,  aby  byl
zajištěn plynulý průběh nivelety komunikace, a bude provedeno sjednocení šířky živičného krytu v
jednotlivých úsecích. 
V rámci výškových úprav nebude niveleta měněna v rozsahu více jak +0,03m v zastavěné části
obce,  v  nezastavěné  části  obce  bude  niveleta  zvýšena  maximálně  o  +0,10m.  Šířka stávajícího
živičného krytu zůstane zachována,  popř.  bude rozšířena na šířku jízdního pruhu min.  2,75 s
krajnicemi  v  obci  0,5m,  mimo  obec  0,75m,  a  to  pouze  pokud  to  umožní  vlastnické  vztahy  k
pozemkům.  V  úsecích  se  stávajícími  obrubníky,  popř.  plánovanou  výstavbou  chodníku,  bude
provedena přídlažba, a to jednořádkem z žulových kostek.
Obnova  souvrství  je  navržena  provedením  odfrézování  stávající  obrusné  vrstvy,  provedením
lokálních sanací a stavebních úprav trhlin v místech konstrukčních poruch, poté bude provedena
pokládka  nové  obrusné  vrstvy.  V  úsecích  se  sníženou  únosností  bude  provedeno  odfrézování
konstrukčních vrstev a recyklace za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva. V úsecích,
kde je nutné dodržet stávající niveletu, bude provedeno odebrání konstrukčních vrstev, následně
bude provedený nový dvouvrstvý kryt. 
Příčný sklon bude upraven na oboustranný +/-3%, který v obloucích bude plynule přecházet do
sklonu jednostranného. Součástí stavby bude obnovení krajnic, obnovení příkopů, očištěním od
nánosů a prohloubením na původní profil, dále výšková úprava napojení stávajících sjezdů a také
stavební úprava propustků.
Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu; související uzavírka komunikace a objízdné trasy
budou předmětem samostatného řízení.

• Podrobnosti  jsou  uvedené  v  projektové  dokumentaci  „II/456  Žulová  –  křiž.  Se  silnicí  II/457“,
datum:  04/2017,  arch.č.:  Q.21,  zodpovědný  projektant:  Petr  Slezák,  autorizovaný  technik  pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1201265.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektoveí  dokumentače ovečrčeneí  ve stavebníím rčíízeníí; prčíípadneí

zmečny nesmíí byí t provedeny bez povoleníí spečiaí lníím stavebníím uí rčadem.
2. Na stavenisčti bude stavebnííkem zajisčtečno na viditelneím míísteč  vyvečsčeníí tabule, na ktereí  bude

uvedeno  označčeníí  stavby,  stavebnííka,  zhotovitele,  zpuů sob  provaídečníí  stavby  (dodavatelsky),
kteryí  orgaín a kdy stavbu povolil,  termíín dokonččeníí  stavby. Stavebníík uččiníí  opatrčeníí,  aby po
dobu realizače stavby byla zajisčtečna ččitelnost uí dajuů  na níí uvedenyíčh.

3. Prči  provaídečníí  stavby musíí  byí t  dodrzčeny Tečhničkeí  kvalitativníí  podmíínky staveb pozemnííčh
komunikačíí.

4. Stavbu  smíí  provaídeč t  pouze  opraívnečnyí  subjekt.  Stavebníík  prčed  zahaí jeníí  stavebnííčh  pračíí
píísemneč  oznaímíí spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu termíín zahaí jeníí vyístavby a identifikaččníí uí daje
stavebníího podnikatele, kteryí  bude stavbu provaídeč t.

5. V dostateččneím ččasoveím prčedstihu budou vlastnííči, prčííp. naí jemči stavbou dotččenyíčh pozemkuů
informovaíni o termíínu zahaí jeníí stavby.

6. Stavebníík je povinen dbaí t na rčaídnou prčíípravu a provaídečníí stavby, musíí míít na zrčeteli zejmeína
očhranu zč ivota a zdravíí osob nebo zvíírčat, očhranu zč ivotníího prostrčedíí a majetku, i sčetrnost k
sousedstvíí.

7. Stavebníík  zajistíí  vytyččeníí  prostoroveí  polohy stavby podle ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače
osobou  k  tomu  opraívnečnou.  Protokol  o  vytyíččeníí  bude  prčedlozčen  k  zčaídosti  o  vydaíníí
kolaudaččníího souhlasu.

8. Stavebníík zajistíí, aby na stavbeč  nebo na stavenisčti byla k dispoziči ovečrčenaí  dokumentače stavby
nebo jejíí zmečny.

9. Stavenisčteč  bude zrčíízeno tak, aby se stavba mohla rčaídneč  a bezpeččneč  provaídeč t, nesmíí dočhaí zet k
ohrozčovaíníí  a  nadmečrneímu  obtečzčovaíníí  okolíí,  ohrozčovaíníí  bezpeččnosti  provozu  na  pozemníí
komunikači. Prčed zahaí jeníím stavby bude prčedaíno stavenisčteč  se zadokumentovaíníím jeho stavu.

10. Zarčíízeníí stavenisčteč  a sklaídky budou nejpozdeč ji k datu dokonččeníí stavby odstranečny.
11. Po dobu vsčečh etap realizače stavby stavebníík zajistíí prčíístup k okolníím nemovitostem, k síítíím

tečhničkeího vybaveníí a k pozčaí rníím zarčíízeníím; stejneč  tak je nutno začhovat i prčíístup a prčííjezd
mj. i pro potrčeby zaíčhranneí  sluzčby a pozčaí rníí očhrany.
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12. Stavbou budou prčíímo dotččeny nebo dojde prčiblíízčeníí  k vodníímu toku, lesu a k síítíím verčejneí
tečhničkeí  a dopravníí infrastruktury naí sledujííčííčh vlastnííkuů  (spraívčuů ), jak je uvedeno v jejičh
vyjaídrčenííčh:

a) Lesy ČČeskeí  republiky,  s.p.,  Spraíva tokuů  – oblast povodíí  Odry dne 24.05.2018 pod čč.j.
LČŘ951/02441/2018
b)  Lesy  ČČeskeí  republiky,  s.p.,  Lesníí  spraíva  Jeseníík  dne  17.05.2018  pod  čč.j.
LČŘ122/001828/2018
č)  ČČEZ  Distribuče  a.s.  dne  05.06.2017  pod  zn.  1092900202  a  dne  19.11.2018  pod  zn.
1101065398
d) T-Mobile Čzečh Řepublič a.s. dne 23.10.2018 pod čč.j. E38740/18
e) ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s. dne 15.05.2017 pod čč.j. 611907/17
f) GridServičes, s.r.o. dne 06.06.2017 pod zn. 5001511473
g) Spraíva zčelezniččníí dopravníí česty, s.o. dne 22.05.2017 pod zn. 225/2017/OPD
h) Mečsto ZČ ulovaí  dne 21.02.2017 pod zn. Mez 418/2017
i) Obeč ČČernaí  Voda dne 06.03.2017 pod zn. OUÍ ČČV/67-2/2017
j) Obeč Staraí  ČČervenaí  Voda dne 21.02.2017 pod zn. 60/2017
k) Obeč Velkeí  Kuneč tiče dne 17.02.2017 pod zn. OVK/0130/2017

Podmíínky  v  uvedenyíčh  vyjaídrčenííčh  a  prčilozčenyíčh  podmíínkaí čh  budou  prči  realizači  stavby
respektovaíny.

13. Prčed zahaí jeníím stavebnííčh pračíí bude na stavenisčti vytyččena poloha vesčkeryíčh dotččenyíčh síítíí
tečhničkeího  vybaveníí  a  s  tíímto  vytyíččeníím  musíí  byí t  prokazatelneč  seznaímeni  pračovnííči
stavebníího podnikatele, kterčíí budou provaídeč t stavebníí praíče. Vytyíččeníí síítíí bude provedeno za
uí ččasti prčííslusčnyíčh vlastnííkuů  (spraívčuů ) v souladu s jejičh vyjaídrčeníím. O vytyíččeníí bude proveden
zaípis  do  stavebníího  denííku.  Prči  provaídečníí  stavby  bude  zabezpeččena  jejičh  očhrana  prčed
posčkozeníím,  a  to  i  trčetíí  osobou.  Staívajííčíí  zarčíízeníí  v  provozovaíníí  čči  spraívčuů  síítíí  tečhničkeí
infrastruktury budou po dobu stavby trvale prčíístupneí  pro opravy, uí drzčbu a prčííjezd vozidel, nad
vedeníím bude dodrzčen zaíkaz zrčizovat sklaídky, pojezd tečzčkeí  tečhniky.

14. Vyskytnou-li se prči provaídečníí  zemnííčh pračíí podzemníí vedeníí v projektu nezakreslenaí , musíí
byí t dalsč íí provaídečníí stavby prčizpuů sobeno skuteččneímu stavu za dozoru prčííslusčnyíčh spraívčuů .

15. Pro  stavebníí  praí če  a  praí če  souvisejííčíí,  ktereí  budou  probííhat  v  očhrannyíčh  paí smečh
nadzemníího  čči  podzemníího vedeníí  a  zahrnovat  ččinnosti,  ktereí  jsou v  očhrannyíčh  paí smečh
zakaí zaneí ,  zajistíí  stavebníík  prčed  zahaí jeníím  takovyíčh  pračíí  píísemnyí  souhlas  s  ččinnostíí  v
očhranneím paí smu od prčííslusčneího provozovatele prčenosoveí  čči distribuččníí soustavy.

16. Stavebníík zajistíí splnečníí níízče uvedeneího pozčadavku, daneího v souhlasneím  stanovisku, ktereí
vydala Poličie ČČeskeí  republiky,  Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie Olomoučkeího kraje,  uí zemníí  odbor
Jeseníík, dopravníí inspektoraí t dne 19.06.2018 pod čč.j. KŘPM-71898/ČČJ-2018-141106:
a)  Řekonstrukče  silniče  bude  provedena  podle  prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače  vyísče
uvedeneího  naí zvu,  zpračovaneí  v  04/2017  zodpovečdnyím  projektantem  Petrem  Slezaíkem,  čč.
autorizače: 1201265.

17. Stavebníík  zajistíí  splnečníí  níízče  uvedenyíčh  pozčadavkuů ,  danyíčh  v  souhlasneím  vyjaídrčeníí,  ktereí
vydal Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, silniččníí spraívníí uí rčad dne
15.01.2019 pod čč.j. MJ/02316/2019/02/ODSH/TOM:
a) Vzhledem k tomu, zče prči provaídečníí rekonstrukče dojde k uzavrčeníí sil.čč. II/456 po uí sečííčh, je
trčeba zazčaídat MečUÍ  Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí o povoleníí uí plneí  uzavíírky
sil.čč. II/456 dle § 24 odst. 2 „zaíkona“, a to min. 30 dníí prčed plaínovanyím zahaí jeníím pračíí.

18. Stavebníík zajistíí  splnečníí  níízče uvedenyíčh pozčadavkuů ,  danyíčh v souhlasneím stanovisku, ktereí
vydal  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  13.06.2017  pod  čč.j.
MJ/25091/2017/02/OZČ P:
a) Orgaín očhrany zemečdeč lskeího puů dníího fondu (ZPF): 
◦ K samotneí  stavbeč  uvedeneí  v prčedlozčeneí  PD nemaíme prčipomíínky.  Nesouhlasííme vsčak s

vyuzč itíím pozemku parč.čč. 556/1 v k.uí . ČČernaí  voda, naí lezčejííčíího do ZPF, jako mezisklaídku
vyfreízovaneí  zč iviče. Dle § 3 odst. 1 píísm. d) zaíkona čč. 334/1992 Sb., o očhrany ZPF, ve znečníí
pozdeč jsč ííčh prčedpisuů , je zakaí zaíno posčkozovat fyzikaí lníí, čhemičkeí  nebo biologičkeí  vlastnosti
zemečdeč lskeí  puů dy  jejíím  zhutnč ovaíníím,  zamokrčovaíníím,  vysousčeníím,  prčekryívaíníím  nebo
narusčovaíníím erozíí. K tečmto uí ččeluů m nelze pouzč íít ani zčaídnyí  jinyí  pozemek naí lezčejííčíí do ZPF.

b) Orgaín očhrany staí tníí spraívy lesuů :
◦ Prči realizači stavby dodrzč íí  investor zaíkladníí povinnosti prči očhraneč  pozemkuů  urččenyíčh k

plnečníí funkčíí lesa, ktereí  jsou uvedeny v § 13 lesníího zaíkona.
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◦ Investor  zajistíí,  aby  blíízkeí  lesníí  pozemky nebyly  v  pruů bečhu  vyístavby dotččeny  stavebníí
ččinnostíí, sklaídkovaíníím stavebníího materiaí lu a tečzčbou, orčezaívaíníím čči posčkozovaíníím lesnííčh
drčevin.

◦ Prčed  zahaí jeníím  vyístavby  investor  projednaí  s  vlastnííky  nebo  spraívči  dotččenyíčh  lesnííčh
pozemkuů  podmíínky  lesníí  dopravy v  míístečh,  kde  se  prčedpoklaídaí  strčet  mezi  stavbou  a
prčíístupovyími čestami do lesnííčh porostuů  (prčedevsčíím čestami, ktereí  slouzč íí k odvozu drčíívíí),
aby  nedosčlo  k  omezeníí  opraívnečnyíčh  zaí jmuů  vlastnííkuů  nebo  spraívčuů  lesa  na  rčaídneím
hospodarčeníí v lese.

č) Staí tníí spraíva v odpadoveím hospodaí rčstvíí:
◦ S odpady vzniklyími prči realizači zaímečru stavby musíí byí t naklaídaíno v souladu se zaíkonem

čč.  185/2001 Sb.,  o  odpadečh a o zmečneč  nečkteryíčh  dalsčííčh zaíkonuů ,  ve znečníí  pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le  jen  „zaíkon  o  odpadečh“),  odpady  budou  prčedaíny  pouze  osobaím
opraívnečnyím k jejičh prčevzetíí dle uvedeneího zaíkona. Puů vodče odpaduů  je povinen zjistit, zda
osoba, ktereí  prčedaívaí  odpady, je k jejičh prčevzatíí opraívnečna, v pruů bečhu stavby je puů vodče
povinen veíst evidenči o odpadečh a zpuů sobečh naklaídaíníí s nimi podle § 39 odst. 1 zaíkona o
odpadečh. Z hlediska zpuů sobu naklaídaíníí s odpady musíí byí t dodrzčovaína hierarčhie dle § 9a,
odst. 1 zaíkona o odpadečh, tzn. uprčednostnečníí rečyklače, poprč. jineího vyuzč itíí odpaduů  prčed
odstranečníím odpaduů  naprč. formou sklaídkovaíníí. 

◦ V  prčíípadeč  shromazčďovaíníí  a  skladovaíníí  odpadu  je  daí le  nutno  braí t  v  potaz  prčííslusčnaí
ustanoveníí zaíkona o odpadečh a vyhlaí sčky čč. 383/2001 Sb., o podrobnostečh naklaídaíníí s
odpady, stanovujííčíí pozčadavky na míísta skladovaíníí a shromazčďovaíníí odpadu.

d) Staí tníí spraíva v očhraneč  ovzdusčíí: 
◦ Prči ččinnostečh, produkujííčííčh pračh do ovzdusčíí, jsou nezbytnaí  opatrčeníí, vedoučíí ke sníízčeníí

prasčnosti (naprč. oččista vsčečh mečhanizmuů  prči odjíízčdečníí z upravovaneí  pločhy, mokryí  uí klid
prčíípadneč  zneččisčtečnyíčh dotččenyíčh komunikačíí, prči sučheím poččasíí zkraípečníím zamezit sč íírčeníí
pračhu v ovzdusčíí, rčaí dneč  oplačhtovat prasčnyí  naíklad prči prčesunečh apod.).

19. Stavebníík  zajistíí  splnečníí  níízče  uvedenyíčh  pozčadavkuů ,  danyíčh  v  souhlasneím  zaívazneím
stanovisku, ktereí  vydal Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí dne 30.07.2018 pod
čč.j. MJ/29756/2018/02/OZČ P/Zaj:
a) Stavebníí  materiaí l  bude skladovaín tak,  aby prči  zvyísčenyíčh pruů točííčh nemohlo dojíít  k jeho
splaveníí do vodníího toku. Po ukonččeníí pračíí bude vesčkeryí  stavebníí materiaí l odklizen.
b) V koryteč  vodníího toku nebude skladovaín zčaídnyí  materiaí l.
č) Po ukonččeníí stavebnííčh pračíí musíí byí t dotččeneí  pozemky uvedeny do puů vodníího stavu.
d) Stavebníí materiaí l nebude ulozčen v koryteč  toku. Na brčezííčh vodníího toku nebude skladovaín
lehče odplavitelnyí  stavebníí  materiaí l.  Bude zabezpeččeno,  aby ani  prči  zvyísčenyíčh  pruů točííčh  a
sraí zčkaí čh nedosčlo k jejičh splaveníí do vodníího toku.
e) Prči realizači stavby nesmíí dojíít ke zneččisčtečníí vodníího toku. Vodníí tok bude čhraínečn tak, aby
prči ččisčtečníí, spaí rovaíníí a dalsč ííčh stavebnííčh pračíí nepadal stavebníí materiaí l a odpad do vodníího
toku.
f)  Stavebníík  ponese  zodpovečdnost  za  vesčkereí  sčkody  vznikleí  na  jeho  majetku  v  duů sledku
prčíípadneího zaplaveníí pozemku prči povodnč ovyíčh pruů točííčh.
g) Stavebníík nese vesčkereí  naíklady, ktereí  mu vzniknou vlastníími opatrčeníími k očhraneč  majetku
prčed povodnečmi.
h) Stavbou a jejíím uzč íívaíníím nesmíí dojíít ke zneččisčtečníí podzemnííčh a povrčhovyíčh vod.
i) Prči  stavbeč  bude uí ččinnyím zpuů sobem zabraínečno uí niku ropnyíčh laí tek do puů dy (naprč.  uí kapy
pohonnyíčh hmot a olejuů  ze stavebnííčh strojuů ).
j)Stavbou a jejíím uzč íívaí níím nedojde ke zhorsčeníí odtokovyíčh pomečruů .

20. Stavebníík  zajistíí  splnečníí  níízče  uvedenyíčh  pozčadavkuů ,  danyíčh  v  souhlasneím  zaívazneím
stanovisku, ktereí  vydal  Draí zčníí uí rčad dne 12.06.2017 pod zn. MO-SOO0761/17-2/Sj:
a) Stavba bude provedena podle projektoveí  dokumentače prčedlozčeneí  a odsouhlaseneí  Draí zčníím
uí rčadem. Prčíípadneí  zmečny teí to dokumentače je stavebníík povinen prčedem projednat s Draí zčníím
uí rčadem.
b)  Stavbou  nesmíí  byí t  neprčíízniveč  ovlivnečny  draí zčníí  objekty  a  zarčíízeníí.  Prči  provaídečníí  stavby
nesmíí byí t ohrozčena bezpeččnost a plynulost zčelezniččníího provozu. Podmíínky provaídečníí pračíí v
blíízkosti  zčelezniččníího  prčejezdu  budou  projednaíny  prčed  zahaí jeníím  pračíí  s  provozovatelem
draíhy.
č) Na stavbeč  nesmeč jíí byí t umíístečna takovaí  sveč tla nebo barevneí  pločhy vččetneč  reklam, ktereí  by
mohly veíst k zaímečneč  s draí zčníími znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz draíhy.
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21. Vsčečhna vyjaídrčeníí  a stanoviska spraívčuů  síítíí  a dotččenyíčh orgaínuů  staí tníí  spraívy, kteraí  budou v
dobeč  zahaí jeníí  stavebnííčh pračíí  neplatnaí ,  budou obnovena dle  aktuaí lníího stavu.  Bez teččhto
aktualizačíí nesmíí byí t stavebníí praí če zahaí jeny.

22. Jako  mezisklaídku  vyfreízovaneí  zč iviče  lze  pouzč íít  pouze  pozemek,  kteryí  nenaí lezč íí  do
zemečdeč lskeího  puů dníího  fondu.  Prčedmečtneí  uzč itíí  pozemku  bude  prčed  samotnyím  zahaí jeníím
takoveího  uzč íívaíníí  prokazatelneč  odsouhlaseno  prčííslusčnyím  orgaínem  očhrany  zemečdeč lskeího
puů dníího  fondu.  Takeí  zpuů sob  naklaídaíníí  s  odpady,  jejičh  shromazčďovaíníí,  skladovaíníí  a  dalsč íí
vyuzč itíí  bude  prčedem  odsouhlaseno  prčííslusčnyím  orgaínem  staí tníí  spraívy  v  odpadoveím
hospodaí rčstvíí. Doklad o vydaneím souhlasu jmenovanyíčh orgaínuů  bude prčedlozčen ke kolaudači
stavby.

23. Pro uí ččely provedeníí kontrolnííčh prohlíídek stavby, stavebníík oznaímíí spečiaí lníímu stavebníímu
uí rčadu faí ze provaídečníí stavby:
a) Vytyččeníí stavby
b) Prčipraveníí stavby na uí rovni podkladuů
č) Provaídečníí krytovyíčh vrstev

24. Stavba bude dokonččena v termíínu: 10/2020.
25. Po dokonččeníí stavby pozčaídejte spečiaí lníí stavebníí uí rčad o vydaíníí kolaudaččníího souhlasu podle §

122 stavebníího zaíkona.

UÍ ččastnííči rčíízeníí podle § 27 odst. 1 spraívníího rčaídu:
• Olomoučkyí  kraj,  Jeremenkova 1191/40a,  Hodolany,  779 00  Olomouč,  v zastoupeníí:  Spraíva

silnič  Olomoučkeího  kraje,  prčííspečvkovaí  organizače,  Lipenskaí  753/120,  Hodolany,  779  00
Olomouč, Strčedisko uí drzčby SČumperk, Ztračenaí  684, 788 13  Vikyírčoviče

• Mečsto ZČ ulovaí , Hlavníí 36, 790 65 ZČ ulovaí
• Obeč Staraí  ČČervenaí  Voda, 790 53 Staraí  ČČervenaí  Voda 204
• Obeč ČČernaí  Voda, 790 54 ČČernaí  Voda 57
• Obeč Velkeí  Kuneč tiče, 790 52 Velkeí  Kuneč tiče 146
• ČČeskaí  republika, prčííslusčnost hospodarčit s majetkem staí tu: Staí tníí pozemkovyí  uí rčad, Husinečkaí

1024/11a, ZČ izčkov, 130 00 Praha 3
• Povodíí Odry, staí tníí podnik, Varenskaí  3101/49, 702 00 Ostrava
• ČČeskaí  republika,  praívo hospodarčit  s  majetkem staí tu:  Lesy ČČeskeí  republiky,  s.p.,  Prčemyslova

1106/19, Novyí  Hradeč, 500 08 Hradeč kraí loveí
• Lesy ČČeskeí  republiky, s.p., Lesníí spraíva Jeseníík, IDDS: e8jčfsn
• Lesy ČČeskeí  republiky, s.p., Spraíva tokuů  – oblast povodíí Odry, IDDS: e8jčfsn
• Slezskeí  kamenolomy a.s., Hlavníí 4, 790 84 Mikuloviče
• Ing. Milan Naswetter, nar.  08.07.1955, Naímečstíí 69, 783 55  Velkyí  UÍ jezd
• Hana Barabaí sčovaí , nar. 08.07.1968, Staraí  ČČervenaí  Voda 226, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Mičhaela Řeinoldovaí , nar. 28.08.1981, Staraí  ČČervenaí  Voda 91, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Miroslav Vonč, nar. 19.12.1970, Staraí  ČČervenaí  Voda 94, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Vladimíír Paloččko, nar. 05.07.1953, Staraí  ČČervenaí  Voda 85, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Irena Paloččkovaí , nar. 18.05.1955, Staraí  ČČervenaí  Voda 85, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Otto Sčhubert, nar. 22.05.1960, Staraí  ČČervenaí  Voda 224, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Alena Sčhubertovaí , nar. 10.01.1962, Staraí  ČČervenaí  Voda 224, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• TJ Sokol Staraí  ČČervenaí  Voda, Staraí  ČČervenaí  Voda 112, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Kamila SČ tečrbovaí  ČČ izč inskaí , nar. 27.06.1976, Velkeí  Kuneč tiče 141, 790 52  Velkeí  Kuneč tiče
• AGŘO A.Ř.W., s.r.o., 790 53 Staraí  ČČervenaí  Voda 246
• Egon Hečkel, nar. 15.09.1974, ŘČ etečhovskaí  438, Pozloviče, 763 26  Luhaččoviče
• Marčela SČuhajdovaí , nar. 18.08.1960, Staraí  ČČervenaí  Voda 239, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
• Zemečdeč lskeí  druzčstvo Frantisčkov Velkeí  Kuneč tiče, 790 52 Velkeí  Kuneč tiče 146
• ČČEZ Distribuče, a.s., Tepličkaí  874/8, Dečččíín IV-Podmokly, 405 02 Dečččíín
• ČČeskomoravskaí  stavebníí sporčitelna, a.s., Vinohradskaí  3218/169, Strasčniče, 100 00 Praha 10
• Okresníí spraíva sočiaí lníího zabezpeččeníí Jeseníík, Karla ČČapka 1147/10, 790 01 Jeseníík
• JUDr. Víít Novozaímskyí  povečrčenyí  soudníí exekutor, Bratislavskaí  40/73, 602 00 Brno
• Mgr. Lučie Valentovaí  povečrčenyí  soudníí exekutor, Čejl 494/25, 602 00 Brno
• Spraíva  zčelezniččníí  dopravníí  česty,  staí tníí  organizače,  Oblastníí  rčeditelstvíí  Olomouč,  Dlaí zčdečnaí

1003/7, 110 00 Praha 1
• ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s., Olsčanskaí  2681/6, 130 00 Praha 3
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• GridServičes, s.r.o., Plynaí renskaí  499/1, Zaíbrdoviče, 602 00 Brno
• T-Mobile Čzečh Řepublič a.s., Tomííččkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Odůvodnění:
Stavebníík,  Olomoučkyí  kraj,  IČČO 60609460,  Jeremenkova 1191/40a,  Hodolany,  779 00  Olomouč,  v
zastoupeníí:  Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, prčííspečvkovaí  organizače, Lipenskaí  753/120, Hodolany,
779 00 Olomouč, IČČO 70960399, Strčedisko uí drzčby SČumperk, Ztračenaí  684, 788 13  Vikyírčoviče, podal
dne 26.11.2018 zčaídost o vydaíníí stavebníího povoleníí na stavbu „II/456 ZČ ulovaí  - krčizč . se silničíí II/457“ v
rozsahu stavebnííčh objektuů  SO 102 - II/456 v km 0,092 - 1,100, SO 103 - II/456 v km 1,100 - 2,629, SO
109 - II/456 v km 7,670 - 9,335, SO 110 - II/456 v km 9,335 - 12,565 na pozemku parč. čč. 2125, 2129,
2132, 2134/1, 2138/1, 2143, 2145, 3214 v katastraí lníím uí zemíí ČČernaí  Voda, st. p. 90, 98, 123, parč. čč.
681/1, 681/8, 686/2, 686/3, 689/1, 689/6, 728/1, 731/2, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 734, 736/1,
736/3, 737/3, 740/1, 740/2, 740/6, 740/7, 740/23, 755, 761, 765/1, 801/1, 803/2, 827/24, 963/1,
967, 970, 1082/1, 1180/3, 1185/2, 1199/1, 1199/3, 2157/1, 2304/2, 2330/4, 2331/1, 2331/2, 2337,
2379,  2445/2,  2445/3,  2445/4,  2445/6,  2445/9,  2445/22,  2445/26,  2447/13,  2447/15,  2481,
2457/8, 2457/25, 2457/91, 2457/92, 2457/98, 2457/99 v katastraí lníím uí zemíí Staraí  ČČervenaí  Voda,
parč.  čč.  1209,  1210/2,  1216/8,  1216/9,  1216/10,  1216/11,  1216/12,  1216/13,  1217/9,  1221/2,
1221/3, 1221/4, 1259 v katastraí lníím uí zemíí Velkeí  Kuneč tiče, parč. čč. 963/12, 967/6, 968/3, 1115/10,
1120/11, 1225 v katastraí lníím uí zemíí ZČ ulovaí .. Dnem podaíníí zčaí dosti bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí.
Jelikozč  prčedlozčenaí  zčaí dost  vykazovala  nedostatky,  ktereí  nebylo  mozčno  odstranit  prči  podaíníí,  vyzval
spečiaí lníí stavebníí uí rčad píísemnostíí ze dne 02.01.2019 stavebnííka, aby prčedlozčenou zčaídost ve lhuů teč  do
30.06.2019 doplnil o podklady nutneí  k rčaídneímu posouzeníí a vydaíníí  stavebníího povoleníí;  souččasneč
usneseníím  rozhodl  o  prčerusčeníí  vedeneího  stavebníího  rčíízeníí.  Po  doplnečníí  ččaí sti  dokladuů  a  jejičh
prozkoumaíníí  vyzval  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  stavebnííka  píísemnostíí  ze  dne  25.04.2019  k  dalsč íímu
doplnečníí, a to ve lhuů teč  do 30.09.2019; souččasneč  usneseníím rčíízeníí prčerusčil do doby uvedeneí .
Po  doplnečníí  zčaí dosti  o  nezbytneí  podklady  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  píísemnostíí  ze  dne  12.08.2019
oznaímil podle § 112 odst. 1 stavebníího zaíkona zahaí jeníí stavebníího rčíízeníí dotččenyím orgaí nuů m a vsčem
znaímyím  uí ččastnííkuů m  rčíízeníí.  Vzhledem  ke  skuteččnosti,  zče  zčaídost  o  stavebníí  povoleníí  a  prčipojenaí
dokumentače  poskytovala  dostateččnyí  podklad  pro  posouzeníí  navrhovaneí  stavby  a  stanoveníí
podmíínek k jejíímu provaídečníí, upustil spečiaí lníí stavebníí uí rčad podle § 112 odst. 2 stavebníího zaíkona od
ohledaíníí  na  míísteč  a  uí stníího jednaíníí  a stanovil  lhuů tu 10 dnuů  ode dne doruččeníí  oznaímeníí  zahaí jeníí
stavebníího rčíízeníí pro uplatnečníí zaívaznyíčh stanovisek dotččenyíčh orgaínuů  a naímitek, poprčíípadeč  duů kazuů
uí ččastnííkuů  rčíízeníí  s  upozornečníím,  zče  k  pozdeč ji  uplatnečnyím  zaívaznyím  stanoviskuů m  a  naímitkaím,
poprčíípadeč  duů kazuů m,  nebude  prčihleídnuto.  Souččasneč  v  oznaímeníí  o  zahaí jeníí  stavebníího  rčíízeníí  byli
uí ččastnííči  rčíízeníí  upozornečni,  zče  k  naímitkaím,  ktereí  mohly  byí t  uplatnečny  prči  uí zemníím  rčíízeníí,  prči
porčizovaíníí  regulaččníího  plaínu  nebo  prči  vydaívaíníí  uí zemníího  opatrčeníí  o  stavebníí  uzaívečrče  anebo
uí zemníího opatrčeníí o asanači uí zemíí, se ve smyslu § 114 odst. 2 stavebníího zaíkona neprčihlíízč íí. Spečiaí lníí
stavebníí  uí rčad  souččasneč  uí ččastnííky  rčíízeníí  vyrozumeč l,  zče  k  datu  16.09.2019  bude  ukonččeno
shromazčďovaíníí podkladuů  pro vydaíníí rozhodnutíí ve večči a takeí , zče ve lhuů teč  5-ti dnuů  od uvedeneího data
majíí uí ččastnííči rčíízeníí mozčnost vyjaídrčit se k podkladuů m rozhodnutíí prčed jeho vydaíníím. 
Ve lhuů teč  stanoveneí  k uplatnečníí naímitek a stanovisek nebyly ze strany uí ččastnííkuů  rčíízeníí ani dotččenyíčh
orgaí nuů  uččinečny smečrem k spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu zčaídneí  uí kony. Praívo vyjaídrčit se k podkladuů m
pro vydaíníí rozhodnutíí rovnečzč  nebylo uplatnečno.
V raímči stavebníího rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčezkoumal podanou zčaídost a prčipojeneí  podklady z
hledisek § 111 stavebníího zaíkona,  projednal  ji  s  uí ččastnííky rčíízeníí  a s  dotččenyími orgaíny a posoudil
stanoviska a prčipomíínky. 
Obsahem povolovaneí  stavby je rekonstrukče silniče II/456, a to provedeníím obnovy souvrstvíí,  kdy
budou vyrovnaíny míístníí podeí lneí  nerovnosti tak, aby byl zajisčtečn plynulyí  pruů bečh nivelety komunikače,
a  bude  provedeno  sjednočeníí  sč íírčky  zč iviččneího  krytu  v  jednotlivyíčh  uí sečííčh.  Souččaí stíí  stavby  bude
obnoveníí  krajnič  a  prčííkopuů ,  vyísčkovaí  uí prava  napojeníí  staívajííčííčh  sjezduů  a  takeí  stavebníí  uí prava
propustkuů .
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí, jako orgaín uí zemníího plaínovaíníí
dne 24.10.2017 vydal vyjaídrčeníí,  zče  navrzčenaí  stavba je v souladu se zaímečry uí zemníího plaínovaíníí  v
dotččeneím uí zemíí. Obečnyí  stavebníí uí rčad Mečstskyí  uí rčad Javorníík, odbor vyístavby a ZČ P dne 09.10.2017
vydal vyjaídrčeníí, zče stavba nevyzčaduje rozhodnutíí o umíístečníí stavby ani uí zemníí souhlas.
Projektovaí  dokumentače prčipojenaí  k  zčaídosti  o  vydaíníí  stavebníího povoleníí  prčedmečtneí  stavby byla
zpračovaína osobou s prčííslusčnou autorizačíí. Z prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače vyplyívaí , zče stavebníí
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objekt je navrzčen v souladu s platnyími normami a tečhničkyími prčedpisy. Na zaíkladeč  uvedeneího lze
ovečrčit,  zče  projektovaí  dokumentače  je  uí plnaí ,  prčehlednaí  a  jsou  v  odpovíídajííčíí  míírče  rčesčeny  obečneí
pozčadavky na vyístavbu.
Pro posouzeníí zajisčtečníí prčííjezdu ke stavbeč  vččetneč  vččasneího vybudovaíníí tečhničkeího, poprčíípadeč  jineího
vybaveníí  potrčebneího  k  rčaídneímu  uzč íívaíníí  stavby,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  vyčhaí zel  z  prčedlozčeneí
projektoveí  dokumentače. Z teí to vyplyívaí ,  zče zajisčtečníí  prčíístupu na stavbu je po staívajííčííčh pozemnííčh
komunikačííčh. Zaí sady organizače vyístavby jsou popsaíny a dokladujíí proveditelnost stavby. 
Prči  posuzovaíníí  uí ččinkuů  budoučíího  uzč íívaí níí  stavby  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  vyčhaí zel  z  prčedlozčeneí
projektoveí  dokumentače  stavby  zpračovaneí  opraívnečnou  osobou  ve  smyslu  stavebníího  zaíkona  s
prčihleídnutíím k §§ 158 a 159 stavebníího zaíkona, a takeí  do stavebníího rčíízeníí dolozčenyíčh podkladuů  a
zejmeína zaívaznyíčh stanovisek, rozhodnutíí, prčíípadneč  jinyíčh opatrčeníí dotččenyíčh orgaínuů , ktereí  čhraíníí v
rčíízeníí  verčejneí  zaí jmy podle zvlaí sčtnííčh prčedpisuů ,  zejmeína z vyjaídrčeníí  orgaínu uí zemníího plaínovaíníí  a
obečneího  stavebníího  uí rčadu  a  souhlasnyíčh  stanovisek  i  rozhodnutíí  dotččenyíčh  orgaínuů  na  uí seku
zč ivotníího prostrčedíí, bezpeččnosti silniččníího provozu a pozčaí rníí očhrany.
Prčedlozčenaí  vyjaídrčeníí, stanoviska, rozhodnutíí a jinaí  opatrčeníí dotččenyíčh orgaínuů  uplatnečnaí  ve stavebníím
rčíízeníí  byla  souhlasnaí  a  vzaí jemneč  si  neodporovala.  Uskuteččnečníím  stavby  nebo  jejíím  uzč íívaíníím  tak
nejsou ohrozčeny zaí jmy čhraínečneí  zaíkonem o pozemnííčh komunikačííčh, provaídeččíí vyhlaí sčkou k tomuto
zaíkonu,  stavebníím  zaíkonem,  prčedpisy  vydanyími  k  jeho  provaídečníí  a  dalsčíími  zvlaí sčtníími  prčedpisy
zejmeína na uí seku očhrany zč ivotníího prostrčedíí.  Pozčadavky dotččenyíčh orgaínuů ,  ktereí  se vztahovaly na
prčedmečtnou stavbu, stanovil spečiaí lníí stavebníí uí rčad v podmíínkaí čh pro provedeníí stavby.
K ovečrčeníí  uí ččinkuů  budoučíího uzč íívaíníí  stavby je nutneí  uveíst, zče rekonstrukčíí  silniče dojde ke zlepsčeníí
staívajííčíího stavu a zvyísčeníí bezpeččnosti silniččníího provozu v dotččeneí  lokaliteč .
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad se zabyíval  i  tou otaí zkou,  zda bude prči  provaídečníí  stavby zajisčtečna očhrana
verčejnyíčh  zaí jmuů .  Z  zčaídosti  o  stavebníí  povoleníí  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  zjistil,  zče  stavba  bude
realizovaína  zhotovitelem,  kteryí  vzejde  z  vyíbečroveího  rčíízeníí,  stavba  tedy  bude  provedena
dodavatelskyím zpuů sobem, kteryí  v sobeč  zahrnuje naplnečníí vyísče uvedenyíčh zaí jmuů .
Stavba se dotyíkaí  jak pozemkuů , ke kteryím maí  vlastničkeí  praívo stavebníík, tak pozemkuů  ve vlastničtvíí
jinyíčh  subjektuů .  K  ččaí sti  pozemkuů ,  kde  vlastničkeí  praívo  stavebníík  nemaí ,  dolozč il  stavebníík  souhlas
prčííslusčnyíčh osob. Prči  ččaí sti dotččenyíčh pozemkuů  ve vlastničtvíí  jinyíčh subjektuů ,  kde souhlas stavebníík
neprčedlozč il,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  vysčel  z  ustanoveníí  platnyíčh  praívnííčh  prčedpisuů ,  a  to  zaíkona  o
pozemnííčh komunikačííčh a stavebníího zaíkona. Stavebníík bude provaídeč t stavbu silniče II. trčíídy, kteraí  je
ve smyslu zaíkona o pozemnííčh komunikačííčh stavbou verčejneč  prospečsčnou,  kde lze odejmout nebo
omezit vlastničkeí  praívo. Ve smyslu stavebníího zaíkona se k takoveí  stavbeč  souhlas vlastnííka dotččeneího
pozemku s navrhovanyím stavebníím zaímečrem spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu nedoklaídaí .
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad se v raímči probííhajííčíího rčíízeníí zabyíval teízč  otaí zkou vymezeníí okruhu uí ččastnííkuů
rčíízeníí  ve smyslu § 109 stavebníího zaíkona. V rčíízeníí  bylo zkoumaíno,  zda mohou byí t  prčíímo dotččena
praíva osob, kteraí  vyplyívajíí z vlastničtvíí stavby na pozemku, na ktereím maí  byí t stavba provaídečna a daí le
zda mohou byí t  dotččena praíva odpovíídajííčíí  veččneímu brčemeni k tomuto pozemku nebo stavbeč .  Daí le
bylo zkoumaíno, zda mohou byí t  prčíímo dotččena praíva osob, kteraí  vyplyívajíí  z vlastničtvíí  sousedníího
pozemku  nebo  stavby  na  nečm  a  daí le  zda  mohou  byí t  prčíímo  dotččena  praíva  odpovíídajííčíí  veččneímu
brčemenu  k  sousedníímu  pozemku.  Prči  vymezovaíníí  okruhu  uí ččastnííkuů  stavebníího  rčíízeníí,  s  ohledem
mozčneího dotččeníí  jejičh praív, vyčhaí zel spečiaí lníí  stavebníí uí rčad zejmeína z rozsahu povolovaneí  stavby,
odstupuů  stavby  od  hranič  pozemkuů  a  staveb  na  ničh,  mozčnostečh  a  zpuů sobu  zaí sobovaíníí  stavby
materiaí lem,  a  mozčnyíčh  vlivuů  provaídečníí  stavby  na  sousedníí  pozemky  a  stavby  (naprč.  prasčnost,
hluččnost, nutnost provedeníí stavby ze sousedníího pozemku apod.), mozčnyíčh vlivuů  realizovaneí  stavby
na sousedníí pozemky a stavby vččetneč  síítíí tečhničkeí  infrastruktury. Na zaíkladeč  vyísče uvedeneího dospeč l
spečiaí lníí stavebníí uí rčad k zaívečru, zče v daneím prčíípadeč  toto praívníí postaveníí prčííslusčíí vedle stavebnííka
subjektuů m: Mečsto ZČ ulovaí ,  Obeč  Staraí  ČČervenaí  Voda,  Obeč  ČČernaí  Voda,  Obeč  Velkeí  Kuneč tiče,  ČČeskaí
republika,  prčííslusčnost  hospodarčit  s  majetkem  staí tu:  Staí tníí  pozemkovyí  uí rčad,  Povodíí  Odry,  staí tníí
podnik,  ČČeskaí  republika, praívo hospodarčit  s majetkem staí tu: Lesy ČČeskeí  republiky,  s.p.,  Lesy ČČeskeí
republiky,  s.p.,  Lesníí  spraíva  Jeseníík,  Lesy  ČČeskeí  republiky,  s.p.,  Spraíva  tokuů  –  oblast  povodíí  Odry,
Slezskeí  kamenolomy a.s., Ing. Milan Naswetter, Hana Barabaí sčovaí , Mičhaela Řeinoldovaí , Miroslav Vonč,
Vladimíír  Paloččko,  Irena Paloččkovaí ,  Otto Sčhubert,  Alena Sčhubertovaí ,  TJ Sokol  Staraí  ČČervenaí  Voda,
Kamila SČ tečrbovaí  ČČ izč inskaí , AGŘO A.Ř.W., s.r.o., Egon Hečkel, Marčela SČuhajdovaí ,  Zemečdeč lskeí  druzčstvo
Frantisčkov Velkeí  Kuneč tiče, ČČEZ Distribuče, a. s., ČČeskomoravskaí  stavebníí sporčitelna, a.s., Okresníí spraíva
sočiaí lníího zabezpeččeníí Jeseníík, JUDr. Víít Novozaímskyí  povečrčenyí  soudníí exekutor, Mgr. Lučie Valentovaí
povečrčenyí  soudníí  exekutor,  Spraíva  zčelezniččníí  dopravníí  česty,  staí tníí  organizače,  Oblastníí  rčeditelstvíí
Olomouč, ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s., GridServičes, s.r.o., T-Mobile Čzečh Řepublič a.s. a
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vlastnííči  nemovitostíí  pozemku  parč.čč.  2027,  2028/2,  2029/2,  2030/1,  2030/2,  2030/3,  2030/5,
2030/7, 2030/10, 2030/11, 2030/12, 2030/13, 2030/15, 2030/16, 2030/17, 2085, 2087/1, 2087/2,
2090/1,  2090/2, 2090/3,  2127, 2141/1, 2141/3,  2142, 2147/1,  2150/2,  2152/1, 2152/2,  2152/3,
2152/4,  2152/5,  2152/6,  2156/2,  2156/5,  2162/2,  2718/12,  2718/13,  2718/22,  3211/4,  3211/8,
3211/10, 3211/13, 3211/16, 3215, 3495, 3731, 3732, 3733, st.  418, st. 449, st.  518 v katastraí lníím
uí zemíí  ČČernaí  Voda a  staveb evidovanyíčh v  uvedeneím katastraí lníím uí zemíí  bez čč.p./čč.e.  i  pod čč.p.  1,
pozemku parč.čč.  14/2, 1416/3, 1601, 1602/1, 1603/1, 1603/2, 1603/4, 1603/5, 1849/1, 1870/15,
1870/16,  1870/17,  1870/18,  st.  140,  st.  165  v  katastraí lníím  uí zemíí  Novaí  ČČervenaí  Voda  a  staveb
evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí  bez čč.p./čč.e.  i  pod čč.p. 106, 156, daí le pozemku parč.čč.
299/1, 639/2, 639/4, 639/9, 645/3, 667/1, 669/2, 669/11, 669/12, 669/13, 669/14, 669/15, 681/2,
681/4,  681/1, 682/1, 682/2, 682/3, 685, 687/1, 687/2, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 689/7,  690/1,
690/2, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 694/3, 694/4, 694/5, 694/6,
698/2, 698/3, 698/4, 698/6, 704, 709, 710, 711/1, 714/9, 714/15, 714/23, 717/1, 717/5, 718/2,
718/14, 718/15, 718/16, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/3, 722/1, 740/8, 740/9, 740/10, 744, 745,
746, 752/2, 753, 754/1, 754/2, 758, 759, 761, 762, 763, 765/2, 765/3, 765/4, 766/2, 766/3, 768,
769/1, 769/2, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 771/5, 771/6, 771/7, 771/8, 771/9, 774/2, 775/1, 775/2,
776, 777, 779/1, 781/1, 781/2, 784/1, 784/2, 784/3, 785, 786, 787, 788, 792, 793, 794/4, 795, 797,
798, 799, 801/2, 802, 803/3, 803/4, 805, 827/8, 827/9, 846/3, 855/8, 855/9, 855/10, 858/3, 860/2,
868/7, 868/1, 868/3, 868/4, 868/5, 868/6, 868/8, 868/9, 868/10, 868/11, 868/12, 868/13, 868/17,
869, 870/1, 870/3, 870/2, 870/6, 873/1, 875, 876/2, 877, 878/2, 878/3, 878/5, 878/6, 878/7, 880/1,
880/2, 880/3, 881/1, 881/2, 881/3,  882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 884/1, 884/3,  885/1, 885/2, 886,
887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 888/9, 888/10, 888/11, 888/12, 891, 892/1, 892/3,
945/3, 945/5, 945/6, 945/7, 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/7, 954/8, 954/9, 954/12, 959/1, 960,
961/1,  961/2, 962,  963/2, 963/3,  964, 965/1,  965/2, 966/1,  966/2, 971/1, 971/2,  973/1, 973/2,
973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 973/7, 973/8, 973/9, 974, 978/1, 978/2, 978/3, 978/4, 1074/1, 1074/2,
1075/1, 1075/2, 1078, 1080, 1082/2, 1083, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087/1, 1087/2,
1087/3,  1087/4,  1087/5,  1089,  1090/1,  1091,  1095/1,  1176,  1180/1,  1184/1,  1184/2,  1185/3,
1186/1, 1186/2, 1187/1, 1187/2, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1190, 1192/1, 1195/1, 1195/2, 1195/3,
1196/1,  1196/2, 1197,  1203, 1205/3,  1205/4,  1205/5, 1250/2,  1250/4,  1262/1, 1262/2,  1264/1,
1264/2, 1266, 1267, 1268/1, 1268/2, 1269, 1270, 1271, 1277/1, 1278, 1282/6, 1283, 1286, 1287,
1288,  1289,  1366/7,  1375/1,  1376/1,  1377,  1378,  1380,  1400/2,  1400/3,  1486,  1487/1,  1488/1,
1497, 1870/18, 2329/1, 2341, 2342, 2343/1, 2344, 2345, 2346/3, 2356/1, 2365/1, 2374/1, 2445/1,
2445/5, 2445/10, 2445/13, 2445/14, 2445/17, 2445/23, 2445/25, 2446, 2447/1, 2447/5, 2447/6,
2447/9, 2447/10, 2448, 2449, 2457/1, 2457/3, 2457/4, 2457/5, 2457/6, 2457/7, 2457/9, 2457/10,
2457/11,  2457/12,  2457/13,  2457/14,  2457/15,  2457/16,  2457/18,  2457/19,  2457/20,  2457/21,
2457/22,  2457/23,  2457/24,  2457/26,  2457/27,  2457/28,  2457/33,  2457/73,  2457/74,  2457/75,
2457/76, 2457/77, 2457/78, 2457/93, 2459, 2460/3, 2461, 2467, 2468, st. 45, st. 46, st. 49, st. 51, st.
50/1, st. 52, st. 53/1, st. 53/2, st. 55, st. 56, st. 57, st. 58, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63, st. 64, st. 66, st.
68/1, st. 68/2, st. 69, st. 71, st. 72, st. 73, st. 89, st. 91, st. 93, st. 94/1, st. 94/2, st. 95, st. 96/1, st. 96/2,
st. 97, st. 99/2, st. 101/1, st. 101/3, st. 102, st. 104/1, st. 104/2, st. 108, st. 110/1, st. 111, st. 113/1, st.
113/2, st. 114, st. 115, st. 116/1, st. 116/2, st. 117, st. 119, st. 120, st. 122, st. 123, st. 126/1, st. 126/2,
st. 189, st. 200, st. 201, st. 203, st. 207/3, st. 207/4, st. 207/5, st. 212, st. 217, st. 218, st. 219, st. 220, st.
221, st. 222, st. 223, st. 224, st. 225, st. 226, st. 227, st. 230, st. 231, st. 233, st. 234, st. 240, st. 245, st.
246, st. 247, st. 251, st. 254, st. 255, st. 271, st. 272/1, st. 275, st. 276, st. 305, st. 306, st. 307, st. 315 v
katastraí lníím uí zemíí  Staraí  ČČervenaí  Voda a staveb evidovanyíčh  v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí  bez
čč.p./čč.e. i pod čč.p. 51, 54, 61, 62, 63, 69, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108,
110, 111, 113, 157, 158, 169, 175, 182, 186, 203, 204, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 223,
224, 226, 228, 231, 232, 236, 237, 238, 239, a takeí  pozemku parč.čč. 1159/2, 1176/1, 1176/5, 1176/6,
1176/8,  1176/9,  1176/10,  1207,  1208,  1210/1,  1211/2,  1213/25,  1213/26,  1213/29,  1213/30,
1216/7, 1217/4, 1217/12,  1217/13, 1217/17, 1217/18, 1217/21, 1217/22, 1217/23, 1217/24, 1255
v katastraí lníím uí zemíí Velkeí  Kuneč tiče, a pozemku parč.čč. 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 665/3, 666/1,
666/2, 667, 668/1, 668/2, 668/3, 668/4, 678, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682, 683,  684/1, 684/2,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 699/1, 699/2, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714,
715/1, 949/8, 949/11, 949/12, 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 952, 953/1, 953/2, 962,
963/1, 963/11, 963/13, 963/14, 967/1, 967/5, 968/2, 968/5, 1002/3, 1002/4, 1002/17, 1002/18,
1008/4,  1009,  1044,  1048,  1049,  1050,  1051,  1052,  1053,  1054,  1056/1,  1056/2,  1057,  1058/1,
1058/2, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1067/5, 1067/9,
1067/11,  1067/12,  1070,  1072/1,  1072/2,  1072/3,  1075/1,  1075/3,  1075/4,  1075/5,  1075/6,
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1075/9, 1075/12, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/5, 1077/6, 1075/8, 1078, 1079/3, 1079/4, 1081,
1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090/1, 1090/2, 1091/2, 1091/3, 1115/1, 1115/8, 1119,
1120/8, 1120/10, 1220/2, 1222, 1227/1, 1227/12, 1227/13, v katastraí lníím uí zemíí ZČ ulovaí  a staveb
evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 46, 72, 114, 143, 146, 190, 204,
222, 228, 231, 232, 237, 238, 239. 
Na  zaíkladeč  vyísče  uvedeneího  spolu  s  prčezkoumaíníím  prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače  spečiaí lníí
stavebníí uí rčad posoudil, zče provaídečníím povolovaneí  stavby tak nebudou prčíímo dotččeny vlastničkaí  praíva
dalsč ííčh vlastnííkuů  sousednííčh pozemkuů  nebo staveb na ničh a ani prčíímo dotččena praíva osob, ktereí  majíí
k sousedníím pozemkuů m praívo odpovíídajííčíí veččneímu brčemenu.

Spečiaí lníí stavebníí uí rčad prči prčezkoumaíníí zčaí dosti o vydaíníí stavebníího povoleníí vyčhaí zel z naí sledujííčííčh
podkladuů  rozhodnutíí dolozčenyíčh pro jeho vydaíníí:

• Projektovaí  dokumentače
• Seznam dotččenyíčh pozemkuů
• Plaín kontrolnííčh prohlíídek
• Vyípisy z katastru nemovitostíí
• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí dne 24.10.2017 pod čč.j.

MJ/55966/2017/OSUUP/Ve: navrzčenaí  stavba je v souladu se zaímečry uí zemníího plaínovaíníí  v
dotččeneím uí zemíí

• Mečstskyí  uí rčad Javorníík, odbor vyístavby a ZČ P dne 09.10.2017 pod čč.j. V MEJV/3414/2017/ŘM:
stavba nevyzčaduje rozhodnutíí o umíístečníí stavby ani uí zemníí souhlas

• Povodíí Odry, s.p. dne 15.06.2017 pod zn. 7383/923/2/813/2017: souhlas
• Lesy  ČČeskeí  republiky,  s.p.,  Spraíva  tokuů  –  oblast  povodíí  Odry  dne  24.05.2018  pod  čč.j.

LČŘ951/02441/2018: viz. podmíínka čč. 12
• Lesy ČČeskeí  republiky, s.p., Lesníí spraíva Jeseníík dne 17.05.2018 pod čč.j. LČŘ122/001828/2018:

viz. podmíínka čč. 12
• ČČEZ  Distribuče  a.s.  dne  05.06.2017  pod  zn.  1092900202  a  dne  19.11.2018  pod  zn.

1101065398: viz. podmíínka čč. 12
• T-Mobile Čzečh Řepublič a.s. dne 23.10.2018 pod čč.j. E38740/18: viz. podmíínka čč. 12 
• ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s. dne 15.05.2017 pod čč.j. 611907/17: viz. podmíínka čč.

12
• GridServičes, s.r.o. dne 06.06.2017 pod zn. 5001511473: viz. podmíínka čč. 12
• Spraíva zčelezniččníí dopravníí česty, s.o. dne 22.05.2017 pod zn. 225/2017/OPD: viz. podmíínka čč.

12
• Mečsto ZČ ulovaí  dne 21.02.2017 pod zn. Mez 418/2017: viz. podmíínka čč. 12
• Obeč ČČernaí  Voda dne 06.03.2017 pod zn. OUÍ ČČV/67-2/2017: viz. podmíínka čč. 12
• Obeč Staraí  ČČervenaí  Voda dne 21.02.2017 pod zn. 60/2017: viz. podmíínka čč. 12
• Obeč Velkeí  Kuneč tiče dne 17.02.2017 pod zn. OVK/0130/2017: viz. podmíínka čč. 12
• Web4Soft Internet s.r.o. dne 24.10.2018: nedojde k dotččeníí
• ČČD-Telematika a.s. dne 26.04.2017 pod zn. 4748/2017-O: nedojde k dotččeníí
• Telčo Pro Servičes, a.s. dne 22.05.2018 pod zn. 18/0168: nedojde k dotččeníí
• ČČeskeí  Řadiokomunikače  a.s.  dne  26.05.2018  pod  zn.  UPTS/OS/194620/2018:  nedojde  k

dotččeníí
• T-Mobile Čzečh Řepublič a.s. dne 21.05.2018 pod zn. E18885/18
• Vodafone Čzečh Řepublič a.s. dne 21.05.2018 pod zn. 180521-125280932: nedojde k dotččeníí
• Poličie ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík,

dopravníí inspektoraí t dne 19.06.2018 pod čč.j. KŘPM-71898/ČČJ-2018-141106: viz. podmíínka čč.
16 

• Krajskyí  uí rčad Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí dne 25.02.2019 pod
čč.j. KUOK 25124/2019: zaí jmy nejsou dotččeny

• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí,  silniččníí  spraívníí  uí rčad  dne
15.01.2019 pod čč.j. MJ/02316/2019/02/ODSH/TOM: viz. podmíínka čč. 17

• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  13.06.2017  pod  čč.j.
MJ/25091/2017/02/OZČ P: viz. podmíínka čč. 18

• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  30.07.2018  pod  čč.j.
MJ/29756/2018/02/OZČ P/Zaj: viz. podmíínka čč. 19

• Draí zčníí uí rčad dne 12.06.2017 pod zn. MO-SOO0761/17-2/Sj: viz. podmíínka čč. 20 
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• Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje,  uí zemníí  odbor Jeseníík dne 23.05.2017 pod čč.j.
HSOL-3509-2/2017: souhlas

• Mečsto ZČ ulovaí  dne 30.01.2019 pod zn. MEZ 93/2019: souhlas
• Obeč Velkeí  Kuneč tiče dne 14.01.2019 pod zn. OVK/0043/2019: souhlas
• Obeč  ČČernaí  Voda  dne  06.03.2017  pod  zn.  OUÍ ČČV/67-1/2017  a  dne  14.01.2019  pod  zn.

OUÍ ČČV/10/2019: souhlas
• Obeč Staraí  ČČervenaí  Voda dne 23.01.2019 pod zn. 14/2019: souhlas
• Sekče  ekonomičkaí  a  majetkovaí  Ministerstva  obrany,  odbor  očhrany  uí zemnííčh  zaí jmuů  dne

26.05.2017 pod zn. 74610/2017-8201-OUÍ Z-BŘ: nedojde k dotččeníí
• Krajskaí  hygieničkaí  staniče Olomoučkeího kraje se síídlem v Olomouči dne 24.05.2017 pod čč.j.

KHSOČ/13199/2017/SU/HOK: stanovisko nevydaívaí

Z prčedlozčenyíčh podkladuů  a stanovisek dotččenyíčh orgaínuů  a dalsč ííčh posouzeníí  pak spečiaí lníí  stavebníí
uí rčad  dospeč l  k  zaívečru,  zče  uskuteččnečníím  stavby  nebudou  ohrozčeny verčejneí  zaí jmy ani  neprčimečrčeneč
omezena čči ohrozčena praíva a praívem čhraínečneí  zaí jmy uí ččastnííkuů  rčíízeníí. Pozčadavky a podmíínky spraívčuů
a vlastnííkuů  verčejneí  infrastruktury obsazčeneí  v dolozčenyíčh vyjaídrčenííčh, ktereí  se tyíkaly provedeníí stavby
v rozsahu povolovanyíčh stavebnííčh objektuů  a jejičh rčaídneího uzč íívaíníí, byly zapračovaíny do podmíínek
pro  provedeníí  stavby  ve  vyíroku  rozhodnutíí  a  jsou  takteízč  zapračovaíny  do  prčedlozčeneí  projektoveí
dokumentače k vydaíníí  stavebníího povoleníí.  Podmíínky uvedeneí  ve vyjaídrčenííčh spraívčuů  síítíí  verčejneí
infrastruktury,  majetkovyíčh  spraívčuů  pozemkuů  čči  staveb  dotččenyíčh  prčedmečtnou  stavbou  v  rozsahu
povolovaneí  stavby,  ktereí  se  tyíkajíí  majetkovyíčh  čči  finanččnííčh  pozčadavkuů ,  nejsou  zapračovaíny  do
podmíínek  pro  provedeníí  stavby  tohoto  povoleníí.  Tyto  pozčadavky  musíí  byí t  rčesčeny  samostatneč
uzavrčeníím smluv čči  dohod mezi  stavebnííkem a tečmito spraívči  čči  vlastnííky dotččenyíčh síítíí,  staveb a
pozemkuů . 
Řovnečzč  podmíínky a pozčadavky dotččenyíčh orgaínuů  obsazčeneí  v dolozčenyíčh stanovisčííčh, ktereí  se tyíkaly
provedeníí  stavby  v  rozsahu  povolovanyíčh  stavebnííčh  objektuů  a  jejičh  rčaídneího  uzč íívaíníí,  spečiaí lníí
stavebníí  zahrnul  do  podmíínek  rozhodnutíí.  Podmíínky  tyíkajííčíí  ččaí stíí  silniče  II/456  mimo
projednaívanyíčh  uí sekuů ,  konkreí tneč  pozčadavek  Poličie  ČČeskeí  republiky  na  zrusčeníí  vodorovneího  a
svisleího  dopravníího  značčeníí  v  míísteč  prčečhodu  pro čhodče v  blíízkosti  krčizčovatky silniče  II/456 se
silničíí I/60, v uí seku mimo projednaívanou ččaí st silniče II/456, nebyly do podmíínek tohoto rozhodnutíí
zahrnuty.  Uvedeneí  je mozčneí  rčesč it u prčííslusčneího obečníího uí rčadu obče s rozsčíírčenou puů sobnostíí,  a to
opatrčeníím obečneí  povahy.
Kromeč  podmíínek v rozhodnutíí uvedenyíčh spečiaí lníí stavebníí uí rčad stanovil i dalsč íí podmíínky, kteryími
zabezpeččil  očhranu verčejnyíčh  zaí jmuů  prčedevsčíím z  hledisek minimalizače  negativnííčh  vlivuů  stavebníí
ččinnosti na okolíí, z hledisek bezpeččnosti praí če a tečhničkyíčh zarčíízeníí, i z hlediska organizače vyístavby
ve vztahu k očhraneč  prčíírody a krajiny. 
Stanovenyími podmíínkami rozhodnutíí zajistil spečiaí lníí stavebníí uí rčad očhranu verčejnyíčh a soukromyíčh
zaí jmuů  uí ččastnííkuů  rčíízeníí s duů razem na rčaídnyí  pruů bečh provaídečníí stavby s ohledem na očhranu zč ivotníího
prostrčedíí,  očhranu  síítíí  tečhničkeího  vybaveníí,  bezpeččnost  praíče  prči  provaídečníí  stavebnííčh  pračíí,
prčíístupu k nemovitostem apod. Mozčneí  pozčadavky na rčesčeníí naíhrad prčíípadnyíčh sčkod vzniklyíčh stavbou
jsou obečneč  rčesčeny prčííslusčnyími ustanoveníími obččanskeího zaíkonííku a spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu
neprčííslusčíí se jimi zabyívat, tak jako zabyívat se podmíínkami mimo rozsah rčesčeneí  stavby. 
Vzhledem ke skuteččnosti,  zče  v raímči stavebníího rčíízeníí  nebyla uplatnečna naímitka,  poprčíípadeč  duů kaz
uí ččastnííkuů  rčíízeníí,  ani  zaívaznaí  stanoviska  dotččenyíčh  orgaínuů ,  ktereí  by  braínily  vydaíníí  stavebníího
povoleníí,  a spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad v pruů bečhu stavebníího rčíízeníí  neshledal duů vody, ktereí  by braínily
povoleníí a provedeníí stavby, rozhodl zpuů sobem uvedenyím ve vyíroku tohoto rozhodnutíí. 

Poučení účastníků:
Proti  tomuto  rozhodnutíí  se  lze  odvolat  do  15  dnuů  ode  dne  jeho  oznaímeníí  ke  Krajskeímu  uí rčadu
Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí podaíníím u zdejsč íího spraívníího orgaínu.
Odvolaíníí se podaívaí  s potrčebnyím poččtem stejnopisuů  tak, aby jeden stejnopis zuů stal spraívníímu orgaínu a
aby kazčdyí  uí ččastníík dostal jeden stejnopis. Nepodaí -li uí ččastníík potrčebnyí  poččet stejnopisuů , vyhotovíí je
spraívníí orgaín na naíklady uí ččastnííka. Odvolaíníím lze napadnout vyírokovou ččaí st rozhodnutíí, jednotlivyí
vyírok nebo jeho vedlejsč íí ustanoveníí. Odvolaíníí jen proti oduů vodnečníí rozhodnutíí je neprčíípustneí .
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  po  dni  nabytíí  praívníí  moči  stavebníího  povoleníí  zasčle  stavebnííkovi  jedno
vyhotoveníí ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače a sčtíítek obsahujííčíí identifikaččníí uí daje o povoleneí  stavbeč .
Dalsčíí  vyhotoveníí ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače zasčle vlastnííkovi stavby, pokud neníí stavebnííkem.
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Stavebníík je povinen sčtíítek prčed zahaí jeníím stavby umíístit na viditelneím míísteč  u vstupu na stavenisčteč  a
ponečhat jej tam azč  do dokonččeníí stavby, prčíípadneč  do vydaíníí kolaudaččníího souhlasu; rozsaíhleí  stavby
se mohou označčit jinyím vhodnyím zpuů sobem s uvedeníím uí dajuů  ze sčtíítku.
Stavba nesmíí byí t zahaí jena, dokud stavebníí povoleníí nenabude praívníí moči. Stavebníí povoleníí pozbyívaí
platnosti, jestlizče stavba nebyla zahaí jena do 2 let ode dne, kdy nabylo praívníí moči.

„otisk uí rčedníího razíítka“

v.r.

Ing. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Upozornečníí:
Stavba muů zče byí t zahaí jena v okamzč iku, kdy stavebníík k stavbou dotččenyím pozemkuů m, k nimzč  nemaí
veččneí  praívo  (tzn.  praívo  k  provedeníí  stavby,  vlastničkeí  praívo,  veččneí  brčemeno,  sluzčebnost),  zíískaí
soukromopraívníí titul formou smlouvy s vlastnííkem pozemku podle zaíkona čč. 89/2012 Sb., obččanskyí
zaíkoníík,  v platneím znečníí  nebo po nabytíí  praívníí  moči rozhodnutíí  o vyvlastnečníí  stavbou dotččeneího
pozemku dle zaíkona čč. 184/2006 Sb., o odneč tíí nebo omezeníí vlastničkeího praíva k pozemku nebo ke
stavbeč  (zaíkon o vyvlastnečníí), v platneím znečníí.
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí – Orgaín očhrany staí tníí spraívy lesuů  dne 13.06.2017
pod čč.j.  MJ/25091/2017/02/OZČ P: Upozornč ujeme, zče stíínečníí  nebo ohrozčeníí  lesníím porostem nebude
duů vodem  k  povoleníí  mimorčaídneí  tečzčby  lesa.  Praí če  k  zabezpeččeníí  nemovitostíí  prčed  sčkodami
vyplyívajííčíími z existenče lesa (paíd stromuů , več tvíí) hradíí vlastníík nemovitosti (§ 22 lesníího zaíkona).

Poplatek:
Spraívníí poplatek podle zaíkona čč. 634/2004 Sb., o spraívnííčh poplatčííčh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
polozčky 18 odst. 1 píísm. f) se ve smyslu osvobozeníí nevymečrčuje.

Toto  rozhodnutí  musí  být  vyvěšeno  po  dobu  15  dnů  na  úřední  desce  a  též  způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvečsčeno dne: …………………………………… Sejmuto dne: ………………………………………..

Řazíítko, podpis orgaí nu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí rozhodnutíí:

Obdrží:
UÍ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí do vlastnííčh rukou (§ 115 odst. 5 stavebníího zaíkona):
Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:
1. Olomoučkyí  kraj, v zastoupeníí: Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, prčííspečvkovaí  organizače, Strčedisko
uí drzčby SČumperk, IDDS: ur4k8nn
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UÍ ččastnííči  rčíízeníí  -  doruččeníí  jednotliveč  (§  115  odst.  5  stavebníího  zaíkona  ve  smyslu  §  112  odst.  1
stavebníího zaíkona v souladu s § 144 odst. 6 spraívníího rčaídu):
Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
2. Mečsto ZČulovaí , IDDS: j5ub744
3. Obeč Staraí  ČČervenaí  Voda, IDDS: čaqasgw
4. Obeč ČČernaí  Voda, IDDS: mkrbmkt
5. Obeč Velkeí  Kuneč tiče, IDDS: tdaa7nw
6. ČČeskaí  republika, prčííslusčnost hospodarčit s majetkem staí tu: Staí tníí pozemkovyí  uí rčad, IDDS: z49per3
7. Povodíí Odry, staí tníí podnik, IDDS: wwit8gq 
8. ČČeskaí  republika, praívo hospodarčit s majetkem staí tu: Lesy ČČeskeí  republiky, s.p., IDDS: e8jčfsn
9. Lesy ČČeskeí  republiky, s.p., Lesníí spraíva Jeseníík, IDDS: e8jčfsn
10. Lesy ČČeskeí  republiky, s.p., Spraíva tokuů  – oblast povodíí Odry, IDDS: e8jčfsn
11. Slezskeí  kamenolomy a.s., IDDS: 9nquktj
12. Ing. Milan Naswetter, Naímečstíí čč.p. 69, 783 55  Velkyí  UÍ jezd
13. Hana Barabaí sčovaí , Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 226, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
14. Mičhaela Řeinoldovaí , Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 91, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
15. Miroslav Vonč, Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 94, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
16. Vladimíír Paloččko, Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 85, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
17. Irena Paloččkovaí , Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 85, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
18. Otto Sčhubert, Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 224, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
19. Alena Sčhubertovaí , Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 224, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
20. TJ Sokol Staraí  ČČervenaí  Voda, Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 112, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
21. Kamila SČ tečrbovaí  ČČ izč inskaí , Velkeí  Kuneč tiče čč.p. 141, 790 52  Velkeí  Kuneč tiče
22. AGŘO A.Ř.W., s.r.o., IDDS: bhzjtzi
23. Egon Hečkel, ŘČ etečhovskaí  čč.p. 438, Pozloviče, 763 26  Luhaččoviče
24. Marčela SČuhajdovaí , Staraí  ČČervenaí  Voda čč.p. 239, 790 53  Staraí  ČČervenaí  Voda
25. Zemečdeč lskeí  druzčstvo Frantisčkov Velkeí  Kuneč tiče, IDDS: jčačwev
26. ČČEZ Distribuče, a. s., IDDS: v95uqfy
27. ČČeskomoravskaí  stavebníí sporčitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
28. Okresníí spraíva sočiaí lníího zabezpeččeníí Jeseníík, IDDS: 49kaiq3
29. JUDr. Víít Novozaímskyí  povečrčenyí  soudníí exekutor, IDDS: gvjg8s9
30. Mgr. Lučie Valentovaí  povečrčenyí  soudníí exekutor, IDDS: pd94rbi
31. Spraíva zčelezniččníí dopravníí česty, staí tníí organizače, Oblastníí rčeditelstvíí Olomouč, IDDS: učččhjm
32. ČČeskaí  telekomunikaččníí infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
33. GridServičes, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
34. T-Mobile Čzečh Řepublič a.s., IDDS: ygwčh5i

UÍ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí verčejnou vyhlaí sčkou (§ 144 odst. 6 spraívníího rčaídu v souladu s § 112 odst. 1
stavebníího zaíkona):
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení identifikované podle § 109 písm.
e)  a  f)  stavebního  zákona  označením  pozemků  a  staveb  evidovaných  v  katastru  nemovitostí  přímo
dotčených vlivem záměru, tedy:
35.  pozemku  parč.čč.  2027,  2028/2,  2029/2,  2030/1,  2030/2,  2030/3,  2030/5,  2030/7,  2030/10,
2030/11, 2030/12, 2030/13, 2030/15, 2030/16, 2030/17, 2085, 2087/1, 2087/2, 2090/1, 2090/2,
2090/3,  2127, 2141/1,  2141/3, 2142,  2147/1,  2150/2, 2152/1,  2152/2,  2152/3, 2152/4,  2152/5,
2152/6, 2156/2, 2156/5, 2162/2, 2718/12, 2718/13, 2718/22, 3211/4, 3211/8, 3211/10, 3211/13,
3211/16, 3215, 3495, 3731, 3732, 3733, st. 418, st. 449, st. 518 v katastraí lníím uí zemíí ČČernaí  Voda a
staveb evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 1, 
pozemku parč.čč.  14/2, 1416/3, 1601, 1602/1, 1603/1, 1603/2, 1603/4, 1603/5, 1849/1, 1870/15,
1870/16,  1870/17,  1870/18,  st.  140,  st.  165  v  katastraí lníím  uí zemíí  Novaí  ČČervenaí  Voda  a  staveb
evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 106, 156, 
daí le pozemku parč.čč.  299/1, 639/2, 639/4, 639/9, 645/3, 667/1, 669/2, 669/11, 669/12, 669/13,
669/14,  669/15,  681/2,  681/4,   681/1,  682/1,  682/2,  682/3,  685,  687/1,  687/2,  689/2,  689/3,
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689/4,  689/5,  689/7,   690/1,  690/2,  691/1,  691/2,  691/3,  691/4,  691/5,  692/1,  692/2,  692/3,
692/4,  694/3,  694/4,  694/5,  694/6,  698/2,  698/3,  698/4,  698/6,  704,  709,  710,  711/1,  714/9,
714/15, 714/23, 717/1, 717/5, 718/2, 718/14, 718/15, 718/16, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/3,
722/1,  740/8,  740/9,  740/10,  744,  745,  746,  752/2,  753,  754/1,  754/2,  758,  759,  761,  762,  763,
765/2, 765/3, 765/4, 766/2, 766/3, 768, 769/1, 769/2, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 771/5, 771/6,
771/7, 771/8, 771/9, 774/2, 775/1, 775/2, 776, 777, 779/1, 781/1, 781/2, 784/1, 784/2, 784/3, 785,
786, 787, 788, 792, 793, 794/4, 795, 797, 798, 799, 801/2, 802, 803/3, 803/4, 805, 827/8, 827/9,
846/3,  855/8,  855/9,  855/10,  858/3,  860/2,  868/7,  868/1,  868/3,  868/4,  868/5,  868/6,  868/8,
868/9,  868/10,  868/11,  868/12,  868/13,  868/17,  869,  870/1,  870/3,  870/2,  870/6,  873/1,  875,
876/2, 877, 878/2, 878/3, 878/5, 878/6, 878/7, 880/1, 880/2, 880/3, 881/1, 881/2, 881/3,  882/1,
882/2, 883/1, 883/2, 884/1, 884/3,  885/1, 885/2, 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 888/5,
888/6,  888/9,  888/10,  888/11,  888/12,  891,  892/1,  892/3,  945/3,  945/5,  945/6,  945/7,  954/2,
954/3, 954/4, 954/5, 954/7, 954/8, 954/9, 954/12, 959/1, 960, 961/1, 961/2, 962, 963/2, 963/3,
964, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 971/1, 971/2, 973/1, 973/2, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 973/7,
973/8,  973/9,  974,  978/1,  978/2,  978/3,  978/4,  1074/1,  1074/2,  1075/1,  1075/2,  1078,  1080,
1082/2,  1083, 1084/1,  1084/2, 1085/1, 1085/2,  1086, 1087/1,  1087/2,  1087/3, 1087/4,  1087/5,
1089,  1090/1,  1091,  1095/1,  1176,  1180/1,  1184/1,  1184/2,  1185/3,  1186/1,  1186/2,  1187/1,
1187/2, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1190, 1192/1, 1195/1, 1195/2, 1195/3,  1196/1, 1196/2, 1197,
1203,  1205/3,  1205/4,  1205/5,  1250/2,  1250/4,  1262/1,  1262/2,  1264/1,  1264/2,  1266,  1267,
1268/1, 1268/2, 1269, 1270, 1271, 1277/1, 1278, 1282/6, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 1366/7,
1375/1, 1376/1, 1377, 1378, 1380, 1400/2, 1400/3, 1486, 1487/1, 1488/1, 1497, 1870/18, 2329/1,
2341,  2342,  2343/1,  2344,  2345,  2346/3,  2356/1,  2365/1,  2374/1,  2445/1,  2445/5,  2445/10,
2445/13, 2445/14, 2445/17, 2445/23, 2445/25, 2446, 2447/1, 2447/5, 2447/6, 2447/9, 2447/10,
2448, 2449, 2457/1, 2457/3, 2457/4, 2457/5, 2457/6, 2457/7, 2457/9, 2457/10, 2457/11, 2457/12,
2457/13,  2457/14,  2457/15,  2457/16,  2457/18,  2457/19,  2457/20,  2457/21,  2457/22,  2457/23,
2457/24,  2457/26,  2457/27,  2457/28,  2457/33,  2457/73,  2457/74,  2457/75,  2457/76,  2457/77,
2457/78, 2457/93, 2459, 2460/3, 2461, 2467, 2468, st. 45, st. 46, st. 49, st. 51, st. 50/1, st. 52, st. 53/1,
st. 53/2, st. 55, st. 56, st. 57, st. 58, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63, st. 64, st. 66, st. 68/1, st. 68/2, st. 69, st.
71, st. 72, st. 73, st. 89, st. 91, st. 93, st. 94/1, st. 94/2, st. 95, st. 96/1, st. 96/2, st. 97, st. 99/2, st. 101/1,
st. 101/3, st. 102, st. 104/1, st. 104/2, st. 108, st. 110/1, st. 111, st. 113/1, st. 113/2, st. 114, st. 115, st.
116/1, st. 116/2, st. 117, st. 119, st. 120, st. 122, st. 123, st. 126/1, st. 126/2, st. 189, st. 200, st. 201, st.
203, st. 207/3, st. 207/4, st. 207/5, st. 212, st. 217, st. 218, st. 219, st. 220, st. 221, st. 222, st. 223, st.
224, st. 225, st. 226, st. 227, st. 230, st. 231, st. 233, st. 234, st. 240, st. 245, st. 246, st. 247, st. 251, st.
254, st. 255, st. 271, st. 272/1, st. 275, st. 276, st. 305, st. 306, st. 307, st. 315 v katastraí lníím uí zemíí
Staraí  ČČervenaí  Voda a staveb evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 51, 54,
61, 62, 63, 69, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 157, 158,
169, 175, 182, 186, 203, 204, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 228, 231, 232,
236, 237, 238, 239, 
a  takeí  pozemku parč.čč.  1159/2,  1176/1,  1176/5,  1176/6,  1176/8,  1176/9,  1176/10,  1207,  1208,
1210/1,  1211/2,  1213/25,  1213/26,  1213/29,  1213/30,  1216/7,  1217/4,  1217/12,   1217/13,
1217/17, 1217/18, 1217/21, 1217/22, 1217/23, 1217/24, 1255 v katastraí lníím uí zemíí Velkeí  Kuneč tiče,
a  pozemku parč.čč.  664/1,  664/2,  665/1,  665/2,  665/3,  666/1,  666/2,  667,  668/1,  668/2,  668/3,
668/4, 678, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682, 683,  684/1, 684/2, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693, 694, 699/1, 699/2, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 949/8, 949/11, 949/12,
951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 952, 953/1, 953/2, 962, 963/1, 963/11, 963/13, 963/14,
967/1, 967/5, 968/2, 968/5, 1002/3, 1002/4, 1002/17, 1002/18, 1008/4, 1009, 1044, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058/1, 1058/2, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063,
1064,  1065,  1066,  1067/2,  1067/3,  1067/4,  1067/5,  1067/9,  1067/11,  1067/12,  1070,  1072/1,
1072/2,  1072/3,  1075/1,  1075/3,  1075/4,  1075/5,  1075/6,  1075/9,  1075/12,  1077/1,  1077/2,
1077/3, 1077/5, 1077/6, 1075/8, 1078, 1079/3, 1079/4, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,
1089,  1090/1,  1090/2,  1091/2,  1091/3,  1115/1,  1115/8,  1119,  1120/8,  1120/10,  1220/2,  1222,
1227/1,  1227/12,  1227/13,  v  katastraí lníím  uí zemíí  ZČulovaí  a  staveb  evidovanyíčh  v  uvedeneím
katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 46, 72, 114, 143, 146, 190, 204, 222, 228, 231, 232, 237, 238,
239. 
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Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
36. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí, Masarykovo naím. čč.p. 167/1,
790 01  Jeseníík 
37. Mečstskyí  uí rčad Javorníík, Odbor vyístavby a zč ivotníího prostrčedíí, IDDS: ejmbdvv
38. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka čč.p. 1147/10, 790 01  Jeseníík 
39. Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
40. Draí zčníí uí rčad, sekče stavebníí, uí zemníí odbor Olomouč, IDDS: 5mjaatd
41. Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t, IDDS:
6jwhpv6
42. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí – silniččníí spraívníí uí rčad, Karla ČČapka
čč.p. 1147/10, 790 01  Jeseníík 
43. Mečstskyí  uí rčad ZČ ulovaí , silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: j5ub744
44. Obečníí uí rčad Velkeí  Kuneč tiče, silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: tdaa7nw
45. Obečníí uí rčad ČČernaí  Voda, silniččníí spraívníí uí rčad, ČČernaí  Voda čč.p. 57, 790 54  ČČernaí  Voda
46. Obečníí uí rčad Staraí  ČČervenaí  Voda, silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: čaqasgw
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