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Magistrát města Olomouce - odbor stavební,
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
779 11 Olomouc, Hynaisova 10

Č. j. SMOl/OPK/79/1014/2013/Kr
Sp.zn.: SMOL/128279/2013/OS/PK/Kra, S-SMOL/054412/2013/OS
Uvádějte vždy při písemném styku.

V Olomouci dne 11.7.2013

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Eva Kráčmarová, 2. nadz. podl., dv. č. 2.04
Telefon: 588488161
Fax:
588488142
E-mail:
eva.kracmarova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Milan Fazekaš

STAVEBNÍ POVOLENÍ
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) 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“), přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené
podklady podle § 111 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona a rozhodl o této žádosti, kterou podal
dne 20.3.2013 stavebník Obec Bohuňovice, IČO 00298697, se sídlem na adrese 6. května,
Bohuňovice 109, 783 14 Bohuňovice (dále také „stavebník“), takto:
Stavba místní komunikace:

Cyklistická stezka Olomouc – Šternberk – poslední etapa
SO 101 – Stezka ve správě obce Bohuňovice
SO 102 – Stezka ve správě obce Štarnov
SO 201 – Lávky přes drobné vodní toky
na pozemcích parc. č. 7/1, k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 8/0, k.ú.Bohuňovice,
obec Bohuňovice, zahrada, 12/8, k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 12/9,
k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 12/11, k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní
plocha, 12/12, k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 12/20, k.ú.Bohuňovice, obec
Bohuňovice, ostatní plocha, 12/30, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, 226/0,
k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 387/1, k.ú.Bohuňovice, obec Bohuňovice, vodní
plocha, 136/1, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, 136/2, k.ú.Moravská Loděnice,
obec Bohuňovice, ostatní plocha, 137/3, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, zahrada, 137/4,
k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, zahrada, 138/8, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice,
orná půda, 138/10, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, 138/11, k.ú.Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, 138/12, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná
půda, 138/13, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, 139/1, k.ú.Moravská Loděnice,
obec Bohuňovice, orná půda, 160/1, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 160/4,
k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 416/0, k.ú.Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice, ostatní plocha, 531/0, k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 575/0,
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k.ú.Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 101/1, k.ú.Trusovice, obec Bohuňovice,
ostatní plocha, 158/0, k.ú.Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, 160/0, k.ú.Trusovice, obec
Bohuňovice, vodní plocha, 260/5, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 270/3, k.ú.Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, 270/4, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 270/20, k.ú.Štarnov, obec Štarnov,
orná půda, 270/35, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 286/1, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná
půda, 360/25, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 422/17, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda,
422/18, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 445/16, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 580/18,
k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 969/0, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 971/0,
k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1033/0, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1035/0,
k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1067/1, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1067/2,
k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1067/3, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, orná půda, 1075/3,
k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1077/0, k.ú.Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, 1096/0,
k.ú.Štarnov, obec Štarnov, vodní plocha se podle § 115 stavebního zákona
p o v o l u j e.
Stavba obsahuje:
Předmětem předloženého návrhu je výstavba stezky pro chodce a cyklisty spojující obce
Bohuňovice a Štarnov. Stavba přímo navazuje v Trusovicích na zrealizovanou stavbu stezky
Bohuňovice – Hlušovice a v extravilánu Štarnova pak na stezku Štarnov – Šternberk. Stezka je
navržena jako obousměrná dvoupruhová pro společný provoz chodců a cyklistů. Navrhovanou stezku
tvoří celkem 7 dílčích os.
SO 101 – Stezka ve správě obce Bohuňovice
Tento stavební objekt tvoří osy:
1 - hlavní větev – délka 454,84 m, šířka 2,50 a 4,00 m. V km 0,174 a 0,226 jsou navrženy sjezdy
umožňující příčné vazby směrem do centra obce. Na sjezd v km 0,341 navazuje osa 2. V km 0,398
bude stezka mimoúrovňově převedena pod tratí Olomouc – Šternberk stávajícím podjezdem. Povrch
je navržený z asfaltobetonu lemovaný obrubníky. Plochy sjezdů, začátku a konce osy 1 a úseku pod
žel. nadjezdem budou provedeny ze zámkové dlažby.
2 - vedlejší větev - délka 318,15 m, šířka 3,00 a 2,50 m, povrch bude zpevněný ze zámkové dlažby,
jedná se o propojku do centra obce.
3a – hlavní větev – délka 1.116,64 m, šířka – 3,00 m. V km 0,299 bude meliorační svodnice č. 1040
(IDVT 10205782) překlenuta lávkou (viz. SO 201a). V km 0,466 kříží stezka stávající účelovou
komunikaci. V km 0,717 u meliorační svodnice č. 1038 (IDVT 10206087) je navržen propustek
DN 600. Konstrukce propustku bude řešena železobetonovými prefabrikovanými troubami uloženými
do betonu délky 17 m. Povrch stezky je navržený z asfaltobetonu, plochy na začátku úseku, před a za
křížením účelové komunikace a před a za lávkou budou ze zámkové dlažby. Povrch odpočívky v km
cca 0,850 bude proveden v mlatové konstrukci.
Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty je navržen jednostranný 2%. Odvodnění je navrženo ke
vsakování přímo do terénu. U osy 3 je navržena drenáž zemní pláně DVC DN 125, svedená do
meliorace, případně přímo do vsakovacích per. V podjezdu na ose 2 je navržen betonový žlab
s roštem délky 4 m, napojený přes čistící a výtokový dílec do zasakovacího pera.
SO 102 – Stezka ve správě obce Štarnov
Tento stavební objekt tvoří osy:
3b – hlavní větev – délka 1.175,60 m, šířka 3,00 m, jedná se o přímo navazující úsek stezky na
rozhraní katastrů obcí Bohuňovice a Štarnov. V km 1,123 stezka kříží účelovou komunikaci
k železničnímu přejezdu. V km 1,530 bude hlavní odvodňovací zařízení (IDVT 10191828) překlenuto
lávkou (viz. SO 201b). Větev je zakončena napojením do sjezdu účelové komunikace. Povrch stezky je
navržený z asfaltobetonu, plochy před a za lávkou a před koncem úseku budou provedeny ze zámkové
dlažby. Úseky v kolizi s kabelovým vedením budou provedeny v rozebíratelném povrchu.
4 - hlavní větev – délka 809,89 m, šířka 3,00 m. V začátku úseku do km 0,045 je trasa vklíněna mezi
stávající oplocení soukromé zahrady (bezpečnostní odstup 0,50 m od oplocení) a jezírko. Pro
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zamezení sesuvu břehu je navržena v délce 35 m tzv. povalová konstrukce, která zajistí trvalé založení
konstrukce stezky. V km 0,217 stezka kříží Domašovský potok (IDVT 10205872), který bude
překlenutý lávkou (viz. SO 201c). V km 0,299 a 0,429 jsou zleva napojeny propojky do obytné zóny za
hřištěm (osy 6 a 7). V km 0,571 stezka kříží nezpevněnou účelovou komunikaci, křížení je navrženo
formou přejezdného prahu pro zemědělskou techniku s přechodovými rampami v žulové kostce do
betonu. V km 0,808 je navržena lávka (viz. SO 201d) na křížení bezejmenného přítoku (IDVT
10197884) vodního toku Grygava. Osa 4 je následně napojena kolmo na osu 5 v jejím km 0,233.
Povrch stezky je navržený převážně zpevněný z asfaltobetonu. Plochy před a za lávkami, na začátku
úseku, na křížení s účelovou komunikací a na větvení s osami 6 a 7 budou provedeny ze zámkové
dlažby. Odpočívka v km 0,800 bude provedena v mlatové konstrukci. Plocha přístřešku na kola u
vlakové zastávky je navržena z betonové dlažby.
5a - vedlejší větev – délka 232,76 m, šířka 2,00 m, v místě možnosti odbočení na osu 4 je tato osa
rozšířena na 4 m se zvýrazněným povrchem z betonové dlažby, zbývající povrch bude asfaltobetonový.
5b – hlavní větev – délka 1.031,05 m, šířka 3,00 m, je pokračováním osy 5a ve směru do Šternberka
od místa připojení osy 4 s lávkou SO 201d. Vzhledem ke zvodnatělému terénu v úseku km 0,280 až
0,380, který neumožní založení klasické konstrukce vozovky je navržena obdobná povalová konstrukce
jako v úseku 4. Od km 1,112 se stezka levostranně stáčí k nájezdu na silnici III/4468. V oblouku je
stezka rozšířena na 4,00 m. V silničním příkopu bude zřízen propustek DN 600 o délce 10 m. Povrch
stezky je navržený zpevněný z asfaltobetonu, plochy na konci stezky, v místě připojení osy 4 a
v rozšířeném oblouku budou provedeny ze zámkové dlažby.
6 - vedlejší větev – délka 17,18 m,šířka 2,00 m, napojená v km 0,299 na osu 4, povrch ze zámkové
dlažby.
7 - vedlejší větev – délka 21,39 m, šířka 2,00 m,napojená v km 0,429 na osu 4, povrch ze zámkové
dlažby.
Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty je navržen jednostranný 2%. Odvodnění je navrženo ke
vsakování přímo do terénu. Je navržena drenáž zemní pláně DVC DN 125, která je svedena do
meliorací, rybníků, případně vsakovacích per.
SO 201 – Lávky přes vodní toky
Jsou navrženy 4 lávky pro přemostění drobných vodních toků (v km 0,299 - osa 3a, km 1,530 – osa
3b, km 0,217 – osa 4, km 0,808 - osa 4). Jedná se o dřevěné lávky malých délek – délka přemostění
cca 4,8 – 6,8 m, typizované pro všechna křížení. Nosná konstrukce lávky je navržena jako dřevěná,
tvořená čtyřmi hlavními lepenými lamelovými nosníky. Mostovka je navržena z dubových fošen
200/50 mm. Nosná konstrukce lávky je uložena na nové železobetonové podpěry. Uložení je navrženo
pomocí pryžových resp. elastomerových ložisek. Zábradlí výšky 1,30 m nad přilehlým povrchem
(fošny) bude dřevěné z hranolů 100/100 mm ukotvené z boku po cca 1,3 až 1,6 m na hlavních
nosnících. Volná šíře mezi hlavními nosníky se uvažuje 1,50 m (vzniknou tak dva oddělené jízdní
pruhy), aby lávky tvořily neprůjezdnou bariéru pro motorová vozidla. Lávky budou založeny plošně
na základu opěr z betonu třídy C25/30. Opěry budou doplněny pro zachycení zásypu na jejich rubu o
železobetonová zavěšená křídla. Jejich horní povrch bude kopírovat povrch stezky. Svahy a dno
v místě budovaných lávek bude doplněno lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Na
začátku a konci opevnění dna bude provedeno doplnění betonových prahů. Opevnění bude provedeno
v prostoru lávek a min. 5 m před a za lávkami. Odvodnění lávek bude zajištěno samovolně pomocí
spár ponechaných v mostovce.
Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je založena ve správním spisu.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou stavebník připojil k žádosti o toto
stavební povolení. Tuto projektovou dokumentaci ověřil odpovědný projektant Ing. Linda
Smítalová, způsobilost ČKAIT 1201908. Projektová dokumentace byla ověřena speciálním
stavebním úřadem v rámci tohoto stavebního řízení. Případné změny stavby nesmí být provedeny
bez předchozího povolení.
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2. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba,
která je oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy
stavby bylo v souladu s územním rozhodnutím č.j.MEST 11155/2013, ze dne 24.4.2013, které
vydal Městský úřad Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk.
3. Stavebník zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení sítí stávající technické infrastruktury
od jejích vlastníků, jsou-li tyto sítě či jejich ochranná a bezpečnostní pásma stavebními pracemi
dotčena. Stavební práce v ochranných a bezpečnostních pásmech technické infrastruktury budou
prováděny v souladu s podmínkami vlastníků technické infrastruktury, uvedenými v jejich
stanoviscích, přiložených k žádosti o stavební povolení.
4. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín
zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel
musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
5. Stavebník dodrží podmínky souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu (dále
jen „ZPF“) orgánu ochrany ZPF, kterým je Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí,
Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. 6707/2013/OŽP-88/2013/kar, ze dne 14.3.2013 a změny
tohoto souhlasu č.j. 15394/2013/OŽP-185/2013/kar, ze dne 6.6.2013:
Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek stanovených ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 6 písm. b) zákona:
• V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona a ustanovením § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/94 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhláška), je ten, v jehož
prospěch byl souhlas udělen, povinen zabezpečit na dotčeném pozemku na svůj náklad
skrývku kulturní vrstvy půdy a to takto: ze stavebního pozemku, který má být použit pro
výstavbu vlastního objektu cyklostezky v rozsahu 2710 m2 Obec Bohuňovice a v rozsahu
4250 m2 Obec Štarnov, bude provedena odděleně skrývka kulturní vrstvy půdy o mocnosti
30 cm. Získaný objem ornice cca 813 m3 (území obce Bohuňovice) a 1275 m3 (území obce
Štarnov) bude zčásti využit na ozelenění cyklostezky a zčásti bude rozprostřen a využit na
bezprostředně navazujících nezastavěných částech dotčených pozemků, které nadále zůstane
součástí ZPF, a to ve stávajících kulturách, ke zlepšení půdních podmínek na těchto částech
pozemků. Adresát tohoto souhlasu je povinen ornici použít výhradně jako svrchní kulturní
vrstvu půdy, určenou k přímému ozelenění (nikoliv např. k terénním modulacím).
Termín provedení skrývky na částech dotčených pozemků je závislý na nabytí právní moci
stavebního povolení, které bude ve věci vydáno. V případě, že ornice nebude využita
v důsledku např. klimatických podmínek ihned a bude krátkodobě uložena na deponii v areálu
stavby, potom po celou dobu uložení bude ornice zabezpečena a ošetřována tak, aby nedošlo
k jejímu znehodnocování (zejména zaplevelením, příp. vzájemným promísením s podorniční
vrstvou apod.) nebo zcizení. Podle ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky povede ten, v jehož
prospěch byl souhlas udělen, ve věci využití skrývky pracovní deník.
• Před zahájením vlastních stavebních prací zajistí ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen,
zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu tak, aby nedocházelo k dalšímu, tedy
neoprávněnému záboru ZPF.
6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
„STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení.
Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené
zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba
zkolaudována.
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7. Stavebník oznámí nejméně 15 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě
vykonat kontrolní prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou
žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
• po provedení spodních konstrukčních vrstev
• závěrečná kontrolní prohlídka
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2014.
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku nebo v závazném
stanovisku dotčeného orgánu:
a) Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, pod č.j. MO-SOO1483/12-2/Km DUCR-68934/12/Km, ze
dne 17.12.2012:
Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s drážním
úřadem.
• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
• Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
• Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
b) Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 10, Olomouc, pod č.j. SMOl/ŽP/55/165/2013/Ku, ze dne 13.2.2013:
Souhlas se vydává za těchto podmínek:
• práce nebudou prováděny v období březen až červen, tj. v době rozmnožování na vodu
vázaných živočichů
• po ukončení prací bude narušený půdní kryt v okolí koryta zpevněn osivem stanoviště
vhodných travin tak, aby nedošlo k jeho osídlení nežádoucími ruderálními popř. invazivními
rostlinami
c) Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
1517/2013/buc, ze dne 16.1.2013:
Souhlas se vydává na základě splnění následujících podmínek:
• Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
• Část vodního toku Aleš a bezejmenného přítoku vodního toku Grygava bude vyčištěna nad i
pod lávkou na původní niveletu dna v délce 5m se svahováním zářezových svahů koryta.
Svahy koryta budou minimálně 5m nad a pod lávkou zpevněny záhozovým kamenem
s urovnáním líce.
• Podpěry lávek nebudou zasahovat do průtočného profilu, tzn. budou umístěny až za břehové
čáry vodního toku.
• Lávky musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6201. V DSP budou doloženy hydrotechnické
výpočty zpracované odborně způsobilou osobou na základě hydrologických dat. V podélném
řezu budou uvedeny mj. nivelety dna, Qn a spodní hrany mostovky.
• Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich
jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
• Během výstavby nesmí dojít k znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami
nebezpečnými vodám. V blízkosti vodních toků nebude volně skladován lehce odplavitelný
materiál.
• Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
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Pro stavbu bude zpracován povodňový plán.
Po ukončení stavebních prací na přechodu toků bude odklizen přebytečný stavební materiál a
budou odstraněny všechny eventuální škody na korytu toku.
• Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit odboru ŽP, MÚ Šternberk.
d) Městský úřad Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní nám. 78/16, Šternberk,
pod č.j. MEST 5718/2013, ze dne 28.2.2013:
• Pokud dojde v rámci realizace stavby k omezení provozu úplnou nebo částečnou uzavírkou
dotčených pozemních komunikací musí být požádáno dle příslušného silničního správního
úřadu v souladu s ustanovením § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů o povolení uzavírky.
• Před zahájením vlastních stavebních prací v tělese dotčených pozemních komunikací, je nutné
požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle
§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, kterou v dostatečném časovém předstihu před započetím stavebních
prací předloží zhotovitel.
• V případě potřeby osazení dopravního značení na dotčených pozemních komunikacích je
nutné požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Před osazením trvalého dopravního značení v rámci výše uvedené stavby je nutné požádat
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o stanovení trvalé úpravy provozu na
pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
e) Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. MEST
30225/2012, ze dne 24.10.2012:
S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství za
níže uvedených podmínek:
• odpady vzniklé v rámci stavby budou roztříděny podle jednotlivých druhů a kategorií
• využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití nebo odevzdány
oprávněné osobě k zneškodnění (odpovídající zařízení k odstraňování odpadů)
• v případě vzniku nebezpečných odpadů během stavby je nutné mít „souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady“ (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.), který na základě písemné
žádosti vydá příslušný orgán veřejné správy. Souhlas musí být vyřízen před vznikem
nebezpečného odpadu.
• se zeminou a jinými přírodními materiály vytěženými během stavební činnosti je nutno
nakládat jako s odpadem, pokud nebude přímo využita v přirozeném stavu v místě stavby a
její použití nepoškodí a neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. Nakládání se zeminou
jako s odpadem (např. využití k terénním úpravám nebo rekultivacím) musí být v souladu
s vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu
• nakládání se vzniklými odpady budou věcí dodavatele stavby a prací
• doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který v rámci výše uvedeného záměru
vznikne, budou součástí dokumentace předkládané ke kontrole
f) Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. MEST
15623/2013/OŽP/kos, ze dne 6.6.2013:
Předpokládáme splnění následujících podmínek:
• Zásah do významných krajinných prvků bude proveden pouze v míře nezbytně nutné pro
provedení stavby dle Dokumentace pro stavební povolení „Cyklistická stezka Olomouc –
Šternberk, poslední etapa“, zakázkové číslo P/2013/003, zpracováno 02/2013, která byla
•
•
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zpracována a předložena žadatelem. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad
rámec stavebních prací.
• Dřeviny v místě zásahu do významných krajinných prvků budou odstraňovány pouze v období
vegetačního klidu, tj. v období od 1. října do 31. března.
• Svahy a dno koryta budou zpevněny v délce minimálně 5m nad a pod lávkou záhozovým
kamenem s urovnáním líce.
• Mechanizační prostředky, použité při stavbě, budou v dobrém technickém stavu z důvodu
zabránění únikům ropných či jiných provozních tekutin.
• V případě, že v rámci stavebních prací vyplyne potřeba zajištění přiměřených náhradních
opatření k ochraně přírody (např. vybudování technických zábran, přemístění živočichů a
rostlin apod.), je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad a informovat o
situaci příslušný orgán ochrany přírody. Ten následně rozhodne o rozsahu a nezbytnosti
těchto opatření.
• Všechny změny prací či nepředpokládané zásahy budou oznámeny zdejšímu orgánu ochrany
přírody.
g) Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc, pod č.j.
SMOL/048440/2013/OZP/OU/Gad, ze dne 27.3.2013:
Oddělení vodního hospodářství:
• V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 736005 při křížení
a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude
provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.
• Ochrana případných rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu
s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem
vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele (ustanovení § 23 odst. 5 zákona o
vodovodech a kanalizacích)
Oddělení péče o krajinu a zemědělství:
• Požadujeme, aby během prováděných prací byla důsledně dodržována česká technická norma
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích
Oddělení odpadového hospodářství:
• Požadujeme, aby s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bylo nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a prováděcími předpisy vydanými na jeho
základě, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem.
• Pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme, že nakládat
s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“
dle výše uvedeného zákona, který na základě písemné žádosti vydá věcně a místně příslušný
orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona o odpadech). Souhlas musí být vyřízen před
vznikem nebezpečného odpadu. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby,
zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.
• Upozorňujeme, že při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby lze s těmito odpady
nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství (tj. Magistrát města Olomouce při produkci do 100 tun
nebezpečných odpadů za rok, Krajský úřad Olomouckého kraje při produkci nad 100 tun
nebezpečných odpadů za rok).
• Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady (např. živice) byly přednostně
předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
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•

•
•

Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby (např. na
odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o
odpadech).
K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná
výkopová zemina.
K zásypům, zpevnění povrchů apod. lze využít pouze odpady, které budou splňovat požadavky
ustanovení § 12 a 14 vyhlášky MŽP č. 294/2005 S., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Kvalita recyklátu musí být doložena výsledky
analýzy podle vyhl. č. 294/2005 Sb.

Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, jsou stavebník Obec Bohuňovice,
IČO 00298697, 6. května, Bohuňovice 109, 783 14 Bohuňovice, Obec Štarnov, IČO 00635685,
Štarnov 131, 783 14 Štarnov, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., IČO 70960399, Lipenská
753/120, 779 00 Olomouc.

Odůvodnění:
Stavebník Obec Bohuňovice, IČO 00298697, 6. května, Bohuňovice 109, 783 14 Bohuňovice
podal dne 20.3.2013 u oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru
Magistrátu města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Tímto
dnem (20.3.2013) bylo zahájeno stavební řízení.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a,
Olomouc, svým přípisem ze dne 18.1.2013, č.j. KUOK 8228/2013, stanovil, že stavební řízení na výše
uvedenou stavbu, která bude prováděna v územním obvodu dvou speciálních stavebních úřadů pro
stavby pozemních komunikací (v katastrálních územích obcí Štarnov a Bohuňovice) provede a
rozhodnutí vydá zdejší speciální stavební úřad.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost včetně příloh a zjistil, že neposkytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Proto usnesením ze dne 29.4.2013 přerušil toto
stavební řízení a vyzval stavebníka k doplnění žádosti o stavební povolení ve stanovené lhůtě. Na
důsledky nesplnění výzvy k doplnění podání byl stavebník upozorněn. Stavebník svou žádost
o stavební povolení doplnil dne 6.6.2013.
Územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby vydal Městský úřad Šternberk, Horní nám. 78/16,
Šternberk, 24.4.2013, pod č.j. MEST 11155/2013. Tento obecný stavební úřad, příslušný k vydání
územního rozhodnutí, ověřil dodržení podmínek územního rozhodnutí a vydal podle § 15 odst. 2
stavebního zákona souhlas s povolením této stavby pod č.j. MEST 15022/2013, ze dne 4.6.2013.
Podklady pro rozhodnutí:
Stavebník připojil k žádosti o vydání stavebního povolení následující podklady:
- doklady prokazující právo založené smlouvou provést stavbu ke všem dotčeným nemovitostem
(dotčeným pozemkům a dotčeným stavbám)
 Smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi stavebníkem Obcí Bohuňovice a vlastníky
dotčených pozemků:
 Daniel Vaněk, Jiřího z Poděbrad 1131/23, 286 01 Čáslav, ze dne 14.11.2012
 Mgr. Tomáš Vaněk, J. Jungmanna 854/11, 286 01 Čáslav, ze dne 14.11.2012
 Zdeněk Vaněk, Radovesnice II, č.p. 62, 281 28 , ze dne 14.11.2012
 Martin Zahrada, Štarnov 7, 783 13 a Věra Krosesková, Dvořákova 276, Olomouc, ze
dne 6.11.2012
 Martin Zahrada, Štarnov 7, 783 13 a Věra Krosesková, Dvořákova 276, Olomouc, ze
dne 6.11.2012
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Ladislav Bartoš, Štarnov 64, 783 13 a Ludmila Bartošová, Štarnov 64, 783 13, ze dne
14.11.2012
 Jeroným Běhal, Štarnov 12, 783 13 a Vratislav Běhal, Lhotská 1891/30, 785 01
Šternberk, ze dne 14.11.2012
 František Dvorský, Štarnov 5, 783 13 a Pavla Neplechová, Štarnov 34, 783 13, ze dne
6.11.2012
 MUDr. Věra Ticháčková, U Vrby 4, 785 01 Šternberk, ze dne 14.11.2012
 Zdena Neumannová, Rotalova 40, 614 00 Brno, ze dne 1.11.2012
 Jitka Římská, pod Lipami 636, 783 14 Bohuňovice, ze dne 1.11.2012
 Pavel Římský, Pod Lipami 636, 783 14 Bohuňovice, ze dne 1.11.2012
 Jiřina Žaloudíková, Nádražní 111, 784 01 Červenka, ze dne 14.11.2012
 Anna Pagáčová, Žižkova 10b, 787 01 Šumperk, ze dne 7.11.2012
 Ing. Miroslav Pur, V Lipkách 14, 779 00 Samotíšky, ze dne 14.11.2012
 Zdeněk Zavadil, U Sokolovny 268, 783 14 Bohuňovice, ze dne 14.11.2012
 Eva Müllerová, Žižkova 15, 785 01 Šternberk, ze dne 31.10.2012
 Marie Valouchová, B. Němce 10, 750 02 Přerov, ze dne 31.10.2012
 Vlasta Konečná, Bohumínská 57, 710 00 Ostrava, ze dne 14.11.2012
 Eva Sobotková, Polnička 66, 591 02, ze dne 14.11.2012
 Karel Zavadil, U Svobodárny 18, 190 00, Praha, ze dne 14.11.2012
 Jaroslava Čeňková, Palackého 91, 503 03 Smiřice, ze dne 14.11.2012
 Mgr. Tomáš Müller, Šermířská 1c, 169 00 Praha, ze dne 14.11.2012
 Ján Karas, K Loučkám 1667, 436 01 Litvínov, ze dne 14.11.2012
 Jana Králová, Mervartova 46/3, 750 02 Přerov, ze dne 14.11.2012
 Martin Zahrada, Štarnov 7, 783 13 a Věra Krosesková, Dvořákova 276, Olomouc, ze
dne 1.2.2013
 Ing. Vojtěch Langr a Ing. Ludmila Langrová, oba bytem Loděnická 330, 783 14
Bohuňovice, ze dne 15.11.2012
 Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13, ze dne 3.12.2012
 Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky na území obcí Štarnov a
Bohuňovice, ze dne 26.9.2012
 Smlouva o právu provést stavbu, České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha, č.
E292-S-00189/12, č.j. 59293/2012, ze dne 7.11.2012
 Nájemní smlouva č. 6338005612 o nájmu pozemkových ploch, Správa železniční dopravní
cesty, s.o., Dlážděná 7, Praha, ze dne 15.11.2012, Dodatek č. 1 ze dne 27.5.2013
 Smlouva o právu provést stavbu, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120,
Olomouc, ze dne 4.12.2012
 Nájemní smlouva č. 1N 13/21, Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, Praha, č. 1 N 13/21, ze dne 28.3.2013
 Smlouva o převodu práva provést stavbu uzavřená mezi obcemi Bohuňovice a Štarnov dne
27.5.2013
- projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních, ověřenou projektantem Ing. Lindou
Smítalovou, způsobilost ČKAIT 1201908.
- plán kontrolních prohlídek stavby
Dále stavebník předložil do řízení následující doklady, opatřené před oznámením o zahájení
stavebního řízení:
- Vyjádření dotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě:
Tato vyjádření byla opatřena na základě žádosti stavebníka nebo osoby jím zmocněné
v souladu s ustanovením § 161 odst. 1 stavebního zákona tak, aby údaje o poloze technické
infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje mohly být před podáním žádosti
o stavební povolení projektantem zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby
v rámci projektové činnosti. Za úplné, správné a celistvé zapracování všech údajů o poloze
technické infrastruktury, podmínkách napojení a ochrany odpovídá podle ustanovení § 159
stavebního zákona projektant.
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Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha, pod č.j. 540723/13, ze dne
12.3.2013
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, Děčín, pod č.j. 1049636804, ze dne 14.12.2012
 INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc, pod č.j. 606709586, ze dne 26.2.2013
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, Brno, pod č.j. 5000760795, ze dne
20.3.2013
 ČD Telematika, a.s., Pernerova 2a, Praha, pod č.j. 5878/2013-O, ze dne 21.3.2013
Vyjádření nedotčených vlastníků sítí technického infrastruktury k předmětné stavbě:
 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 3, Praha, pod č.j. 0200076807, ze dne 19.12.2012
 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 41, Olomouc, pod č.j. 281/12/er, ze
dne 16.10.2012
Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů:
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, Olomouc, pod č.j.
KHSOC/17233/2012/OC/HOK, ze dne 22.10.2012
 Drážní úřad, stavební sekce, Nerudova 1, Olomouc, pod č.j. MO-SOO1483/12-2/Km
DUCR-68934/12/Km, ze dne 17.12.2012, pod č.j. MO-OKO0046/13-63/Km DUCR31990/13/Km, 13.6.2013
 Policie ČR, KŘ policie Ol. kraje, DI, Kosmonautů 10, Olomouc, pod č.j. KRPM32082/ČJ-2013-140506, ze dne 11.3.2013
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 10, pod č.j. SMOl/ŽP/55/165/2013/Ku, ze dne 13.2.2013
 Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
1517/2013/buc, ze dne 16.1.2013
 Městský úřad Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní nám. 16,
Šternberk, pod č.j. MEST 5718/2013, ze dne 28.2.2013
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc, pod č.j.
SMOL/153443/2012/OZP/OH/Vac, ze dne 29.10.2012
 Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
6823/2013/OŽP-4/2013/Klu, ze dne 27.3.2013
 Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
MEST 30225/2012, ze dne 24.10.2012
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc, pod č.j.
SMOL/048440/2013/OZP/OH/Gad, ze dne 27.3.2013
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, pod č.j.
HSOL-1489-2/2013, ze dne 19.3.2013
 Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
6707/2013/OŽP-88/2013/kar, ze dne 14.3.2013
 Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
15394/2013/OŽP-185/2013/kar, ze dne 6.6.2013
 Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
MEST 15623/2013/OŽP/kos, ze dne 6.6.2013
Rozhodnutí dotčených orgánů:
Vzhledem ke skutečnosti, že tento podklad je správním rozhodnutím, nestanovil speciální
stavební úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
vyhlášky č.63/2013 Sb. (dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“), v rámci tohoto stavebního
povolení zabezpečení plnění požadavků dotčených orgánů, uplatněných v tomto předloženém
rozhodnutí.
 rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, pod č.j.
OUBOH/248/2013/4-3/MK/Si, ze dne 19.3.2013
 rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Štarnov, Štarnov 131, pod č.j. 145/2013, ze dne
21.3.2013


-

-

-
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rozhodnutí, které vydal Městský úřad Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
Horní nám. 16, Šternberk, pod č.j. MEST 1383/2013, ze dne 11.1.2013
 rozhodnutí, které vydal Městský úřad Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
Horní nám. 16, Šternberk, pod č.j. MEST 123/2013, ze dne 11.1.2013
 rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, pod č.j.
OUBOH/283/2013, ze dne 28.3.2013
 rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Štarnov, Štarnov 131, pod č.j. 252/2013, ze dne
18.5.2013
 rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, pod č.j.
OUBOH/285/2013, ze dne 29.3.2013
Vyjádření a stanoviska účastníků řízení:
Tato vyjádření a stanoviska byla opatřena také před oznámením o zahájení stavebního řízení.
Vzhledem k tomu, že se speciální stavební úřad s odkazem na ustanovení § 112 v návaznosti
na § 114 stavebního zákona zabývá pouze námitkami, uplatněnými v rámci stavebního řízení,
tj. po jeho zahájení, nemohl speciální stavební úřad případné námitky či požadavky, vyslovené
v těchto vyjádřeních či stanoviscích, posuzovat ve smyslu § 114 stavebního zákona
a zapracovat je do podmínek stavebního povolení. Takovým postupem by byla zcela
jednoznačně narušena zásada rovnosti účastníků řízení, zakotvená v ustanovení § 7 odst. 1
správního řádu, tzn. v neprospěch těch účastníků řízení, kteří nebyli osloveni stavebníkem před
zahájením stavebního řízení.
 Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, pod č.j. OUBOH/248/2013, ze dne
19.3.2013
 Obec Štarnov, Štarnov 131, pod č.j. 143/2013, ze dne 19.3.2013
 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, Olomouc, pod č.j. SSOK/SÚOL/3439/13-15/PW, ze dne 14.3.2013
 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, pod č.j. PFCR
524 535/2012/PRIV, ze dne 26.11.2012
 Správa železniční dopravní cesty s.o., oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, Olomouc,
pod č.j. 3138/2013-OŘ OLC-OPS/Šel, ze dne 29.4.2013
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, Praha, pod č.j. SPU 181157/2013, ze dne 2.5.2013
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, pod č.j. PM009823/2013-203/Fi, ze dne
25.3.2013
Vyjádření a stanoviska ostatních subjektů:
 NIPI, o.p.s., Jungmannova 25, Olomouc, pod č.j. 001130046, ze dne 26.3.2013
 Městský úřad Šternberk, odbor stavební, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. MEST
11155/2013, ze dne 24.4.2013
 Městský úřad Šternberk, odbor stavební, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. MEST
15022/2013, ze dne 4.6.2013


-

-

Speciální stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí, že stavebník má k pozemkům, které jsou
v jeho vlastnictví, na nichž se stavba povoluje a k dotčené stavbě, která je v jeho vlastnictví,
vlastnické právo.
Dále stavebník prokázal předložením dokladů prokazujících právo založené smlouvou provést
stavbu ke všem dotčeným nemovitostem (dotčeným pozemkům a dotčeným stavbám) v případech, kdy
toto právo speciální stavební úřad nemohl ověřit v katastru nemovitostí.
Účastníci řízení:
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Vedle stavebníka
mají postavení účastníka stavebního řízení:
• vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
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vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena,
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno,
osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením
dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou:
• Stavebník a vlastník stavby:
o Obec Bohuňovice, IČO 00298697, 6. května, Bohuňovice 109, 783 14 Bohuňovice
• Vlastník stavby, na níž má být provedena změna:
o Obec Štarnov, IČO 00635685, Štarnov 131, 783 14 Štarnov
o Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., IČO 70960399, Lipenská 753/120, 779 00
Olomouc
• Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastnické právo k pozemku může
být dle názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno:
o Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 11a, Žižkov 1024, 130 00 Praha
o Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 7, Nové
Město 1003, 110 00 Praha
o České dráhy a. s., IČO 70994226, nábř. Ludvíka Svobody 12, Nové Město 1222, 110
15 Praha
o Emil Koutný, Bezručova 1151/1, 785 01 Šternberk
o Zdena Neumannová, Rotalova 1378/40, 614 00 Brno
o MUDr. Věra Ticháčková, U vrby 1877/4, 785 01 Šternberk
o Jitka Římská, Pod lipami 636, 783 14 Bohuňovice
o Pavel Římský, Pod lipami 636, 783 14 Bohuňovice
o Jiřina Žaloudíková, Nádražní 111, 784 01 Červenka
o Anna Pagáčová, Žižkova 1712/10b, 787 01 Šumperk
o Ing. Miroslav Pur, V Lipkách 316/14, 779 00 Samotišky
o Ing. Vojtěch Langr, Loděnická 330, 783 14 Bohuňovice
o Ing. Ludmila Langrová, Loděnická 330, 783 14 Bohuňovice
o Jaroslava Čeňková, Palackého 91, 503 03 Smiřice
o Ján Karas, K Loučkám 1667, 436 01 Litvínov
o Vlasta Konečná, Bohumínská 445/57, 710 00 Ostrava
o Mgr. Müller Tomáš, Šermířská 1c, 169 00 Praha
o Eva Müllerová, Žižkova 1558/15, 785 01 Šternberk
o Eva Sobotková, Polnička 66, 591 02 Polnička
o Marie Valouchová, B. Němce 2755/10, 750 02 Přerov
o Karel Zavadil, U svobodárny 1511/18, 190 00 Praha
o Zdeněk Zavadil, U Sokolovny 268, 783 14 Bohuňovice
o Jana Králová, Mervartova 49/3, 750 02 Přerov
o František Dvorský, Štarnov 5, 783 14 Štarnov
o Pavla Neplechová, Štarnov 34, 783 14 Štarnov
o Ladislav Bartoš, Štarnov 64, 783 14 Štarnov
o Ludmila Bartošová, Štarnov 64, 783 14 Štarnov
o Jeroným Běhal, Štarnov 12, 783 14 Štarnov
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o Vratislav Běhal, Lhotská 1891/30, 785 01 Šternberk
o Věra Krosesková, Dvořákova 276/48, 779 00 Olomouc
o Martin Zahrada, Štarnov 7, 783 14 Štarnov
o Daniel Vaněk, Jiřího z Poděbrad 1131/23, 286 01 Čáslav
o Mgr. Tomáš Vaněk, J.Jungmanna 854/11, 286 01 Čáslav
o Zdeněk Vaněk, č.p. 62, 28128 Radovesnice II
Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a tato práva mohou být dle
názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčena:
o Ing. Richard Síla, Fischerova 723/24, 779 00 Olomouc
o Město Šternberk, IČO 00299529, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk
o ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 874, 405 02
Děčín
o SMP Net, s.r.o., IČO 27768961, Hornopolní 3314/38, 702 00 Moravská Ostrava
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a vlastnické právo může být dle názoru
speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno:
o Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 2, Michle 266,
140 00 Praha
o RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 1, Zábrdovice 499, 602
00 Brno
o INSTA CZ s.r.o., IČO 25374311, Jeremenkova 42, Hodolany 1142, 772 00 Olomouc
o ČD Telematika a. s., IČO 61 45 94 45, Pernerova 2a, 130 00 Praha
o Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Brno
o a dále vlastníci pozemků parc. č. 580/23, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc.
č. 580/20, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 360/30, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 360/29, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
360/28, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 360/27, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 360/26, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
360/24, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 360/19, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 260/8, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
260/9, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 260/10, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 260/11, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
360/16, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 360/18, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 360/20, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
360/22, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 270/5, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 1075/1, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, parc.
č. 1075/2, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, vodní plocha, parc. č. st. 317, k.ú. Štarnov,
obec Štarnov, se stavbou č.p. 199, parc. č. 286/3, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná
půda, parc. č. st. 298, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, se stavbou č.p. 191, parc. č. 431/14,
k.ú. Štarnov, obec Štarnov, zahrada, parc. č. 431/17, k.ú. Štarnov, obec Štarnov,
zahrada, parc. č. 431/8, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, zahrada, parc. č. 431/13, k.ú.
Štarnov, obec Štarnov, zahrada, parc. č. 431/18, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, zahrada,
parc. č. 445/26, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 445/27, k.ú. Štarnov,
obec Štarnov, orná půda, parc. č. 445/25, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc.
č. 445/24, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 445/22, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 445/23, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
445/21, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 445/20, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 445/19, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
445/18, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 445/17, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 422/16, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č.
422/14, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. 422/13, k.ú. Štarnov, obec
Štarnov, orná půda, parc. č. 422/9, k.ú. Štarnov, obec Štarnov, orná půda, parc. č. st.
90, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, zast. plocha nádvoří, parc. č. 225/4, k.ú.

13

convertedFile4905449565800407290

Bohuňovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 225/1, k.ú. Bohuňovice, obec
Bohuňovice, orná půda, parc. č. 225/2, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, orná půda,
parc. č. 225/5, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 162/1, k.ú.
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 533, k.ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 161/4, k.ú. Moravská Loděnice,
obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 161/9, k.ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice, orná půda, parc. č. 138/9, k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice,
orná půda, parc. č. 221/1, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č.
446, k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 121/1, k.ú.
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 348/1, k.ú.
Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 7/2, k.ú. Bohuňovice, obec
Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 9, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní
plocha, parc. č. st. 123, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, se stavbou č.p. 94, parc.
č. 386, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 346, k.ú.
Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 131/1, k.ú. Bohuňovice, obec
Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. st. 264, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, zast.
plocha a nádv., se stavbou bez čp/če obč.vyb., parc. č. 12/10, k.ú. Bohuňovice, obec
Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 12/17, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice,
ostatní plocha, parc. č. 12/18, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha,
parc. č. 12/4, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. 12/21,
k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 12/14, k.ú. Bohuňovice,
obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 12/15, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice,
ostatní plocha, parc. č. 12/2, k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č.
417/3, k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 576/1, k.ú.
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. st.158, k.ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, zast. plocha a nádv., se stavbou č.p. 440, parc. č. 417/4,
k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 417/34, k.ú.
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 417/45, k.ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 417/6, k.ú. Moravská Loděnice,
obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 417/46, k.ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 126/4, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada,
parc. č. st. 155, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zast. plocha a nádv., se stavbou č.p.
622, parc. č. 126/3, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 62, k.ú.
Trusovice, obec Bohuňovice, zast. plocha a nádv., se stavbou č.p. 487, parc. č. 126/6,
k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 167, k.ú. Trusovice, obec
Bohuňovice, zast. plocha a nádv., se stavbou č.p. 707, parc. č. 126/2, k.ú. Trusovice,
obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 126/5, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada,
parc. č. st. 171/2, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zast. plocha a nádv., se stavbou
bez čp/če garáž, parc. č. st. 171/1, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zast. plocha a
nádv., se stavbou bez čp/če garáž, parc. č. st. 166, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice,
zast. plocha a nádv., se stavbou č.p. 486, parc. č. 126/1, k.ú. Trusovice, obec
Bohuňovice, zahrada, parc. č. 114/1, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha,
parc. č. 158, k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha
Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky stavebního řízení další vlastníci
sousedních pozemků a staveb nebo další osoby, které mají k sousednímu pozemku právo odpovídající
věcnému břemenu, jelikož se jejich práv dle názoru speciálního stavebního úřadu předmětná stavba
přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen pozemek, který má společnou hranici
s pozemkem dotčeným stavebním záměrem.
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Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady a zjistil:
Předložená projektová dokumentace je zpracovaná projektantem, který je oprávněn k výkonu
vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon č.360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
Předložená projektová dokumentace je v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky
č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou v ní řešeny
obecné požadavky na výstavbu, především požadavky dané vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Podle projektové dokumentace je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického
vybavení, popřípadě jiného vybavení.
Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování budoucích
účinků užívání stavby vycházel speciální stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených
orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku
uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů,
tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů, má
speciální stavební úřad za to, že i účinky budoucího užívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy
podle zvláštních právních předpisů.
Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh
dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska nebo závazná stanoviska byla souhlasná.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které nevyžadovaly úpravu
návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky stanovily tyto orgány:
• Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, pod č.j. MO-SOO1483/12-2/Km DUCR-68934/12/Km, ze
dne 17.12.2012 - požadavky byly převzaty do podmínky č. 10a) tohoto rozhodnutí,
• Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 10, Olomouc, pod č.j. SMOl/ŽP/55/165/2013/Ku, ze dne 13.2.2013 - požadavky byly
převzaty do podmínky č. 10b) tohoto rozhodnutí,
• Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j.
1517/2013/buc, ze dne 16.1.2013 - požadavky byly převzaty do podmínky č. 10c) tohoto
rozhodnutí.
• Městský úřad Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní nám. 78/16, Šternberk,
pod č.j. MEST 5718/2013, ze dne 28.2.2013 – požadavky byly převzaty do podmínky č. 10d)
tohoto rozhodnutí
• Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. MEST
30225/2012, ze dne 24.10.2012 – požadavky byly převzaty do podmínky č. 10e) tohoto
rozhodnutí
• Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 78/16, Šternberk, pod č.j. MEST
15623/2013/OŽP/kos, ze dne 6.6.2013 – požadavky byly převzaty do podmínky č. 10f) tohoto
rozhodnutí
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Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc, pod č.j.
SMOL/048440/2013/OZP/OU/Gad, ze dne 27.3.2013 – požadavky byly převzaty do podmínky č.
10g) tohoto rozhodnutí
Do podmínek tohoto rozhodnutí byly požadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky
týkají provádění a užívání stavby.

•

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována. Ostatní požadavky již stanoví právní předpisy,
a proto nebyly do podmínek stavebního povolení zahrnuty.
V souladu s ustanovením § 10 zákona o ochraně ZPF byly do podmínek tohoto rozhodnutí
zahrnuty požadavky, uplatněné v souhlasu s vynětím zemědělských pozemků ze ZPF, neboť podmínky
uděleného souhlasu s vynětím jsou závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle
stavebního zákona. Do podmínek tohoto rozhodnutí byly požadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se
tyto požadavky týkají provádění stavby.
Oznámení o zahájení stavebního řízení:
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 7.6.2013 podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního
zákona oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří byli stavebnímu úřadu známi, a
dotčeným orgánům a to v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu formou veřejné
vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30). Vzhledem k tomu,
že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, speciální stavební úřad podle ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání. Zároveň s oznámením
zahájení stavebního řízení speciální stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že
závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10-ti dnů po doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Námitky účastníků řízení:
V souladu s ustanovením § 114 stavebního zákona mohou účastníci stavebního řízení uplatňovat
námitky. V oznámení o zahájení stavebního řízení byli účastníci poučeni o podmínkách pro
uplatňování námitek podle ustanovení § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Ve lhůtě, stanovené pro uplatnění námitek, nebyly žádné námitky vzneseny.
Závěr:
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit k navržené stavbě námitky. Stavební úřad ve výroku
tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil zejména ochranu
veřejných zájmů při výstavbě (i pro budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotčených
orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních předpisů.
Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad, jak je
ve výroku uvedeno.
Upozornění pro stavebníka:
V závěru tohoto stavebního povolení speciální stavební úřad stavebníka upozorňuje na jeho
povinnost dodržovat zákonná ustanovení, obsažená nejen ve stavebním zákoně (a jeho prováděcích
vyhláškách), ale i v dalších právních předpisech, z nichž pro něj vyplývají při provádění stavby,
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potažmo před započetím s jejím užíváním jisté právní povinnosti. Speciální stavební úřad považuje za
vhodné zmínit zejména tyto povinnosti a ustanovení:
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnosti,
pokud v této lhůtě bude stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví
běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob
na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona povinen ohlásit speciálnímu
stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví
osob nebo bezpečnost stavby.
Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona povinen zajistit, aby na
stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby. Doklady mohou být nahrazeny jejich kopiemi.
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy.
Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V případě, že pro provádění stavební prací bude nutné provést uzavírku veřejné pozemní
komunikace, musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky takové
komunikace v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 jeho prováděcí
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto uzavírku je možné provést až poté, co
ji příslušný silniční správní úřad povolí. Přístup k přilehlým nemovitostem po dobu uzavírky musí
zůstat zachován.
V případě, že pro provádění stavebních prací bude nutné upravit provoz na silnici II. a III. třídy
nebo na místní komunikaci, musí stavebník požádat u příslušného silničního správního úřadu
o stanovení přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to
s dostatečným časovým předstihem tak, aby úprava provozu byla provedena na základě povolení
příslušného silničního správního úřadu.
Před zahájením prací (včetně skladování stavebního materiálu) na stávající silnici II. a III. třídy
nebo na místní komunikaci musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních
komunikacích, a práce je možné provádět až na základě povolení zvláštního užívání pozemní
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komunikace. Provádění prací (včetně skladování stavebního materiálu) na plochách zeleně je možné
pouze s povolením příslušného orgánu ochrany přírody.
Pokud při provádění stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, je stavebník povinen
oznámit nález Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím
obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po
archeologickém nálezu. Archeologický nález a i naleziště musí být ponechány beze změny až do
prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po
učiněném oznámení.
Po celou dobu provádění stavebních prací stavebník zajistí přístup a příjezd pro potřeby záchranné
služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury.
Stavebník připojí k žádosti o kolaudační souhlas dokumentaci geodetické části skutečného
provedení v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Na základě
kolaudačního souhlasu je možné užívat i dílčí část stavby, která je schopná samostatného užívání.
Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou,
je u provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 23 odst. 1,2 správního řádu uloženo,
a to po dobu 10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ustanovení § 24 odst. 1 správního
řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.
Patnáctým dnem po vyvěšení se toto rozhodnutí považuje za doručené.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolat
se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se
podává u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
otisk úředního razítka

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
– stavebník
1. Obec Bohuňovice, IČO 00298697, 6. května, Bohuňovice 109, 783 14 Bohuňovice
- vlastníci dotčených staveb
2. Obec Štarnov, IČO 00635685, Štarnov 131, 783 14 Štarnov
3. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., IČO 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
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Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
4. Magistrát města Olomouce, odbor stavební, úřední tabule k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu
stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
5. Obecní úřad Bohuňovice - úřední tabule k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu
úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
6. Obecní úřad Štarnov - úřední tabule k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o
datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
Dotčené orgány:
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova
6, Nová Ulice 74, 779 11 Olomouc, ID: 7zyai4b
8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO 70885940,
Schweitzerova 91, Povel 222, 779 00 Olomouc, ID: ufiaa6d
9. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
10. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí,
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
11. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, Hynaisova
34/10, 779 11 Olomouc
12. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc - dopravní
inspektorát, IČO 72051795, tř. Kosmonautů 10, Hodolany 189, 771 36 Olomouc, ID: 6jwhpv6
13. Obecní úřad Bohuňovice, IČO 00298697, 6. května, Bohuňovice 109, 783 14 Bohuňovice
14. Obecní úřad Štarnov - úřední tabule, Štarnov 131, 783 14 Štarnov
15. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk
16. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Opavská 1, 785 01 Šternberk
17. Drážní úřad, oblast Olomouc, sekce stavební, IČO 61379425, Nerudova 1, Olomouc 773, 772 58
Olomouc
Na vědomí:
18. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109, Horní náměstí 5, 772 00
Olomouc
19. spis

Za vydání stavebního povolení byl vyměřen správní poplatek podle části I položky č. 18, odst. 1,
písm. f), přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
výši
10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých,
který byl již zaplacen.
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Toto stavební povolení 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 úředních deskách obecních
úřadů Bohuňovice a Štarnov včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně
prosíme tyto obecní úřady, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení a
sejmutí této veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto
stavebního povolení na úřední desce stavebního úřadu, který toto stavební povolení vydal, tedy na
úřední desce Magistrátu města Olomouce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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