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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Stavenice, IČO 00853135, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, na základě udělené písemné plné
moci v řízení zastoupena Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČO 03938760, U tenisu č. p. 2625/1, 787 01
Šumperk 1
(dále jen "stavebník") podal dne 27.08.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

"Chodník v obci Stavenice"
v rozsahu stavebních objektů:
100 Komunikace
SO 101 - plocha stávající vozovky
SO 102 - plocha chodníků a nástupiště
SO 103 - plocha sjezdů - součást profilu chodníku
SO 104 - plocha sjezdů - není součást profilu chodníku (napojení na brány)
SO 105a - dešťová kanalizace o délce 18 m, DN 250,
včetně 2 kontrolních šachet DN 600 - Dl
SO 105b - dešťová kanalizace o délce 70 m, DN 250,
včetně 5 kontrolních šachet DN 600 - D2
SO 106 - nové uliční vpusti a přípojky k dešťové kanalizaci DN 150
SO 191 - dopravní značení trvalé
SO 192 - dopravní značení provizorní - DIO
200 Mostní objekty a zdi
SO 201 - doplnění nového mostního zábradlí - délka 5,0 m mezera max 120
800 Objekty úpravy území
SO 801 - sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných
ploch

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/27713/21
dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 32 (zahrada), 35/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace), st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 95/2 (ostatní plocha, pohřebiště), 188/1 (trvalý travní porost), 189 (ostatní plocha,
neplodná půda), 192/2 (zahrada), 645/1 (ostatní plocha, silnice), 645/3 (ostatní plocha, silnice), 646/5
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 647/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 648/2 (ostatní plocha,
silnice), 648/9 (ostatní plocha, silnice), 655/1 (vodní plocha) v k.ú. Stavenice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební záměr obsahuje:
Plánovaná rekonstrukce a doplnění nových zpevněných ploch je připravována v souladu územním plánem
obce a je navržena podél silnice č. II/444 na průtahu obcí Stavenice v celé délce souvisle zastavěného území,
v celkové délce úpravy cca 602.761 m.
Cílem akce je zejména zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a umožnění pohybu osob s omezenou schopností
pohybu a orientace. Výstavbou chodníku dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců, zejména v úsecích,
kde je situace v silničním provozu velmi nepřehledná.
Jedná se o chodníky, sjezdy a autobusová nástupiště, která jsou průběžná v chodníku. Chodník je rozdělen do
5 větví. Větev „A“ má délku 84 m, šířku 2,0 m. Součástí je autobusové nástupiště. Větev „B“ má délku 100 m,
šířku 2,0 m. Součástí je autobusové nástupiště.
Větev „C“ má délku 30 m, šířku 1,5 m. Větev „D“ má délku 394 m, šířku 1,5 m. Větev „E“ má délku 17 m, šířka
je 1,5 a 3,0 m.
Součástí je doplnění části dešťové kanalizace na dvou místech. První místo je před KD, jedná se doplnění
dešťové kanalizace Dl, v délce 18 m, DN 250,2 * kontrolní šachty DN 600, s litinovým poklopem. Tato část se
napojí na stávající dešťovou kanalizaci.
Druhá část je v délce 70 m, DN 250, 5 * kontrolní šachty DN 600, s litinovým poklopem. Napojení je do
stávajícího propustku DN 400, který vede do vodoteče.
Před nedávném obec vyměnila a doplnila veřejné osvětlení, které je na stávajících betonových podpěrách.
Dané veřejné osvětlení není předmětem této PD. Slouží pro koordinaci a doložení Policii ČR.
U objektu SO 101 – kolem silniční obruby (jednořádku ze žulových kostek) dojde k výměně obrusné vrstvy
živice v tl. 5 cm a šířce 1.0 m.
Největším rizikem je pohyb chodců a osob s omezenou schopností pohybu a orientace po vozovce v
zatáčkách v nepřehledném úseku silnice. Řidiči vozidel nemají v tomto úseku potřebný rozhled.
Pokud se v tomto úseku vozovky o šíři 6,0 m míjejí protijedoucí vozidla (zejména vozidla větších rozměrů,
nákladní automobily nebo autobus), nezbývá již dostatečný prostor pro pohyb chodců a přiměřený
bezpečnostní odstup od jedoucího vozidla. Charakter a uspořádání profilu komunikace a přilehlého prostoru
neumožňuje pěším např. řešit vzniklou krizovou situaci pohybem mimo vozovku, protože jsou zde pevné
překážky, které nelze při pěším pohybu překonat. S ohledem na charakter zástavby, majetkoprávní záležitosti
a svažitost přilehlého terénu nelze vést trasu pro pěší jinudy.
Místa pro přecházení na druhou stranu jsou řešeny dvě. Jeden je u autobusových zastávek a druhé je u
hřbitova.
Komunikace pro chodce
Min. šířka chodníků je 1500 mm, v daném úseku je šířka 1,5 a 2,0 m.
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. Komunikace pro chodce smí mít
podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%)
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Zachování průchozího prostoru podél přirozené vodící linie šířky nejméně 1500 mm. Snížený obrubník s
výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) musí být
opatřen varovným pásem
Niveleta chodníku bude respektovat niveletu komunikace na výšenou o +12 cm výše. Sklon bude do 2,0%,
není nutná odpočívka. Vyrovnávání relativních rozdílů výšek obrubníků je navrženo v délce 1,0 m. Výška
obrubníků je 12 cm a výška sníženého obrubníku je 2 cm (rozmezí 2 až 5 cm, dle místních podmínek) nad
úrovní vozovky u vstupu do vozovky a sjezdů. Rozdíl je 10 cm. Maximální podélný sklon v rampové části je
10,0% + celkový podélný profil do 2,0 % je možné v rampové části mít 12,5% na délku do 3,0 m, dle vyhlášky
398/2009 Sb.
Vodící linií je v celé délce trasy tvořena chodníkovým obrubníkem o výšce 6,5 cm nebo podezdívkou oplocení
to je přirozená vodící linie. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky o šířce 0,4 m.
Začátek varovného pásu bude vždy při relativní výšce obrubníku menší než 6,5 cm, měřeno od úrovně
vozovky - pří dlažby, tj. varovný pás bude vždy zřízený na celou šířku samostatného sjezdu s následujícími
přesahy do rampových částí. Šířka varovného pásu je jednotně 40 cm.
Místa pro přecházení
Šířka je navrhována na 1,5 m, dle šířky chodníku Místa pro přecházení budou mít veškeré náležitosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z 1.
Sjezdy
Šířka sníženého obrubníku je max. 6,0 m dle ČSN 73 6110 (odstavec 10.1.2.12). Sjezdy budou vybaveny
varovným pásem (š.=0,4 m) až do výšky 0,08 m obruby. Ve všech případech se dostáváme až na dvojnásobek
povolené šířky sníženého obrubníku. Důvodem jsou v těsné blízkosti 2 vjezdy nebo sjezdy na parkoviště.
Jedná se o stávající brány, které jsou upraveny pro parkování zásobovací, zemědělské a těžké techniky pro
vodní elektrárnu. V tomto případě bude doplněna umělá vodící linie podél chodníkového obrubníku o šířce
0,4 m.
Dlažba chodníkových ploch:
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá - přírodní barva betonu), rozměr
dlažebních prvků 10 x 20 x 6 cm mimo vjezdy, 10 x 20 x 8 cm ve vjezdech, povrch rovný.
Dlažba pro použití ve varovných pásech:
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních prvků 10 x 20 x 6 cm (8 cm,
sjezdy), povrch s hmatovou úpravou - výstupky pro rozeznání slepeckou holí nebo nášlapem (musí splňovat
vlastnosti pro signální a varovné pásy), provedení s fazetou.
Obrubníky pro vodící linie (přirozenou):
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá - přírodní barva betonu), rozměr prvků
100 x 10 x 25 cm, povrch hladký, provedení bez pera a drážky (tupý sraz).
Materiál pro vodící linie (umělou):
Stavba využívá umělou vodící linii.
Zajištění barevného kontrastu:
Barevný kontrast je dán použitím dvou typů dlažeb výrazně odlišné barvy (šedá a červená).
Další požadavky na dodávaný materiál:
Betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle NV č.
163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04
Betonová zámková dlažba se zkosenými hranami podle TN TZÚS 12.03.06
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Odvodnění zpevněných ploch stávajících (rekonstrukce) a nových ploch bude provedeno pomocí nové
dešťové kanalizace, která se napojuje do stávající dešťové kanalizace. Jedná se o část Dl, o délce 18 m, DN
250. Součástí odvodnění jsou nové uliční vpusti VP1 až VP 7. Jedná se o posun a náhradu za stávající uliční
vpusti v počtu 5 kusů.
Další úsek, u kterého se doplňuje, dešťová kanalizace je D2, o délce 70 m, DN 250, který je napojen do
stávajícího propustku, který je napojen do místní vodoteče. Součástí odvodnění jsou nové uliční vpusti VP8
až VP 12. Uliční vpusti VP 13 a VP 14 budou napojeny do pásů zeleně. Ostatní úseky jsou odvodněny do
přilehlých pásů zeleně.
Použití uličních vpustí je nezbytné. V daném případě uliční vpusti odvádějí dešťovou vodu z komunikace a
chodníku. Jiná alternativa není možná.

Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad
Městského úřadu Mohelnice, jako stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a
stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního
jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady
pro vydání rozhodnutí a ukončeno dokazování. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě od 06.10.2021 do 13.10.2021. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu,
úřední dny: Po, St 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00).

Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být
uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
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Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, si účastník může zvolit zmocněnce.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.

Lenka Kalousová
referent oddělení stavebního úřadu
(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a §
18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ustanovením § 144
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno
vyvěšením oznámení na úřední desce MěÚ Mohelnice a Obce Stavenice, dnem vyvěšení je den vyvěšení na
úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Patnáctý den po vyvěšení se oznámení považuje
za doručené.
Toto oznámení se též zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na
webových stránkách města: www.mu-mohelnice.cz a www.stavenice.cz.

Účastníci společného řízení, uvedení v ust. § 94k písm. a) a b) stavebního zákona, kterým se doručuje
jednotlivě:
Obec Stavenice, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, zastoupena Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu č. p. 2625/1,
787 01 Šumperk 1, DS: PFO, jhkc4ab,
Účastníci společného řízení, uvedení v ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona, kterým se doručuje
jednotlivě:
Ivan Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov, Miloš Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov, Ladislava
Mertová, Stavenice č. p. 39, 789 73 Úsov, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany,
779 00 Olomouc 9
Účastníci společného řízení, uvedení v ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou
vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu (dle ust. § 94l odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):
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st. p. 57, st. p. 54, par. č. 361/6, 361/7, 33, st. 15, st. p. 52/1, st. p. 18/1, st. p. 16, st. p. 17, parc. č. 170, st. p.
66, parc. č. 187/1, 188/2, st. p. 42, parc. č. 192/3, st. p. 51, parc. č. 179/3, parc. č. 89/14, 695/25, parc. č.
158/4, 1024, parc. č. 645/4, st. p. 55, parc. č. 361/3, parc. č. 158/3, 35/2, 164, 194/2, parc. č. 171, parc. č.
165, vše v k. ú. Stavenice
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: ............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník:
Účastníci řízení (doručení jednotlivě):
1. Obec Stavenice, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, zastoupena Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu č. p.
2625/1, 787 01 Šumperk 1, DS: PFO, jhkc4ab
2. Ivan Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov
3. Miloš Dlouhý, Stavenice č. p. 58, 789 73 Úsov
4. Ladislava Mertová, Stavenice č. p. 39, 789 73 Úsov
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
6. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
7. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, qr2gxwu
8. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
9. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
10. st. p. 57, st. p. 54, par. č. 361/6, 361/7, 33, st. 15, st. p. 52/1, st. p. 18/1, st. p. 16, st. p. 17, parc. č. 170,
st. p. 66, parc. č. 187/1, 188/2, st. p. 42, parc. č. 192/3, st. p. 51, parc. č. 179/3, parc. č. 89/14, 695/25,
parc. č. 158/4, 1024, parc. č. 645/4, st. p. 55, parc. č. 361/3, parc. č. 158/3, 35/2, 164, 194/2, parc. č. 171,
parc. č. 165, vše v k. ú. Stavenice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
11.Obec Stavenice, Stavenice č. p. 43, 789 73 Úsov, DS: OVM, ti2bvja
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Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/27713/21
12.Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
13.MěÚ Mohelnice, orgán územního plánování, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
14.Měú Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
15.MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
16.MěÚ Mohelnice, odbor OSU - úsek památkové péče, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
17.Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
DS: OVM, 6jwhpv6
18.Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, ufiaa6d
Na vědomí (doručení jednotlivě):
19.GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
20.Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO,
e2uvpqj
21.Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
22.NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č. p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 5ec62h6
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