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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a
speciální stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 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 § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.12.2020 podal žadatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská č. p. 753/120,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupena
společností MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona v platném znění

stavební povolení
na stavbu:

„Silnice č. III/4442 Loštice – ulice Moravičanská“,
v rozsahu stavebních objektů
SO 101 - SILNICE III/4442 - LOŠTICE. ul. Moravičanská – INTRAVILÁN
SO 102 -SILNICE III/4442 – LOŠTICE – MORAVIČANY - EXTRAVILÁN

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/35666/20
na pozemcích parc. č. 91/1, 91/2, 91/11, 91/18, 91/19, 440, 453, 454/1, 466, 510/1, 570, 571, 659, 663/1,
690/1, 2240/1, 2240/3, 2240/5, 2241 v k.ú. Loštice, parc. č. 965/5, 1883 v k.ú. Moravičany.
Základní údaje o stavbě:
Stavebník:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská č.p.
753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Projektant:

společnost MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00
Praha 41, Ing. Milan Koňař, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT
1301681

Zhotovitel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení
Dokončení stavby: 2021
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy dvou úseků stávající silnice III/4442, tj. v intravilánu města Loštice a v extravilánu
mezi městem Loštice a obcí Moravičany. Stavební úprava prvního úseku začíná v km 0,204 dle provoz,
staničení silnice (rozhraním dlážděného a asfaltového krytu) ve městě Loštice a končí posunutým koncem
obce v km 0,866 dle provoz, staničení silnice. Celková délka stavební úpravy prvního úseku je 662 m. Poté
pokračuje stavební úprava druhého úseku, který končí v km 2,160 dle provoz, staničení silnice před obcí
Moravičany, kde plynule navazuje na stavbu „Průtah silnicí III/4441 a III/4442 obcí Moravičany" (investor
SSOK p.o.). V druhém úseku se nachází mostní objekt ev.č. 4442-1 přes dálnici D35, který nebude v rámci
této stavby nijak řešen a bude vynechán úsek o délce cca 100 m. Celková délka stavební úpravy druhého
úseku tak činí 1194 m. Celková délka stavební úpravy silnice je 1856 m. Celkový rozsah je patrný z výkresu
přehledné situace.
Komunikace je navržena v duchu s ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic. Vedení trasy zůstává dle stávající silnice. V rámci sjednocení základní šířky silnice
na 6,0 m a 6,5 m mezi obrubami dojde oproti původnímu stavu k mírnému zúžení silnice oproti stávajícímu
nesjednocenému stavu. U silnice je zachována průjezdnost návrhového vozidla návěsové nákladní soupravy
délky 16,5 m viz příloha B.20 - VLEČNÉ KŘIVKY.
Směrové i výškové vedení trasy bude kopírovat stávající stav s drobnými korekcemi. Niveleta vozovky v ose
silnice bude v intravilánu přibližně odpovídat stávajícímu stavu. V extravilánu dojde k mírnému navýšení
nivelety vozovky v ose silnice o cca 160 mm, a to z důvodu zvoleného typu technologie úpravy vozovky v
obou úsecích.
Počítá se také s provedením sanace podloží vozovky, a to především v km 0,230 - 0,260 dle staničení silnice v
celé její šířce. V extravilánu se počítá spíše s lokální sanací krajů, odhadem 15% plochy vozovky.
Hlavním záměrem stavby je stavební úprava konstrukce vozovky, sjednocení šířkových a směrových poměrů
silnice, obnova odvodnění vozovky a jejího vybavení. Součástí projektové dokumentace je také návrh
trvalého dopravního značení.
Základní příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,0 a 2,5 %. Ve směrových obloucích bude plynule přecházet
ze střechovitého na jednostranný sklon a zpět s výjimkou směrového oblouku v km 0,329 - 0,337, kde musel
být dochován stávající příčný sklon vozovky, aby bylo možné zachovat funkční napojení stávajících sjezdů. V
daném místě je také navrženo označení doporučené rychlosti na 30 km/h se zvýšeným výskytem chodců. Viz.
situace stavby.
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Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného spádu vozovky. Povrchová voda z tělesa i
povrchu komunikace bude po úplném dokončení komunikace odváděna příčným spádem v extravilánu do
vsakovacího příkopu a v intravilánu do uličních vpustí. Stávající uliční vpusti budou obnoveny, případně
doplněny nové. V místě osazení silničních obrub, případně dvojřádku bude zemní pláň odvodněna pomocí
podélné drenáže DN 160 zaústěné do uličních vpustí a následně do stávající kanalizace. Odtokové poměry
nebudou významně změněny.

Objekt SO 101 - SILNICE III/4442 - LOŠTICE. ul. Moravičanská – INTRAVILÁN, staničení km 0,2004 – 0,866
Délka úseku:
Základní šířka komunikace:
Základní příčný sklon komunikace:
Plocha komunikace:

662 m
6,0 a 6,5 m mezi obrubami včetně dvojřádků
střechovitý 2,0 a 2,5 % v přímé
cca 4161 m2

Řešený úsek silnice začíná v intravilánu města Loštice v km 0,204 dle provozního staničení silnice (rozhraním
dlážděného a asfaltového krytu) a končí posunutým koncem obce v km 0,866 dle provoz, staničení silnice.
Celý úsek se nachází v intravilánu města. Základní šířka silnice v km 0,260 - 0,390 bude sjednocena na 6,0 m
včetně odvodňovacích proužků z dvojřádků žulových kostek. V km ZÚ - 0,260 a 0,390 - 0,866 bude základní
šířka silnice sjednocena na 6,5 m včetně odvodňovacích proužků z dvojřádků žulových kostek. Ve směrových
obloucích, pokud to bylo možné vůči okolí silnice, je navrženo rozšíření silnice dle ČSN 73 6110, s výjimkou
směrového oblouku v km 0,333 levého jízdního pruhu, kde bylo přihlédnuto k umístění jednostranné
komunikace pro pěší o min. šířce 1,25 m (pruh pro pěší 0,75 m + bezpečnostní odstup 0,50 m) v rámci stavby
„III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice). V daném místě byla ověřena průjezdnost
pomocí vlečných křivek návrhového vozidla viz. příloha B.20 - VLEČNÉ KŘIVKY.
V km ZÚ - 0,449 bude základní příčný sklon vozovky střechovitý 2,0 % v přímé a ve směrových obloucích bude
plynule překlopen na požadovaný jednostranný sklon a zpět s výjimkou směrového oblouku v km 0,329 0,337, kde musel být dochován stávající příčný sklon vozovky, aby bylo možné zachovat funkční napojení
stávajících sjezdů. V daném místě je také navrženo označení doporučené rychlosti 30 km/h s upozorněním
zvýšeného pohybu chodců, z důvodu bezpečnosti v místě těsné zástavby s minimální plochou pro pohyb
chodců, výskytu směrových oblouků a lokálních zúžení jízdního pruhu. Stávající silniční obruby budou
vyměněny za nové. V celém úseku bude doplněna po obou stranách silnice podélná drenáž DN160, která
bude zaústěna do uličních vpustí. Silniční obruby 15/25 budou osazeny do betonového lože min. 100 mm ve
výšce +12 až +15 cm nad vozovkou a budou lemovány dvojřádkem z žulových kostek šířky 0,25 m. V místě
sjezdu bude osazen nájezdový obrubník ve výšce + 2 cm. Za obrubou v místě sjezdů, případně stávajících
komunikací pro pěší bude v rámci stavby proveden zásyp štěrkodrtí a položeny konstrukční vrstvy dle
stávajícího stavu včetně předláždění stávající dlažby. V místě zeleně za obrubou bude proveden zásyp
vhodnou hlínou, ohumusování a zatravnění, v dotčeném rozsahu. Napojení místních komunikací bude
provedeno z asfaltobetonu v rozsahu nutném pro plynulé napojení, rozsah napojení je zakreslen v situaci.
Silniční obrubníky jsou řešeny jako samostatný podobjekt SO 102.1 z důvodu financování městem Loštice.
Silnice bude v celém úseku odvodněna pomocí stávajících uličních vpustí, které budou obnoveny a zůstanou
zaústěny do stávající kanalizace. Na několika místech budou doplněny nové uliční vpusti, které budou
napojeny do stávající kanalizace. Výška stávajících šoupat a hydrantů ve vozovce bude upravena na novou
niveletu vozovky, případně budou vymístěny mimo vozovku navrtávkami.
Nově vzniklá místa pro přecházení, přechod pro chodce, úpravy chodníků a nové podélná stání včetně
uložení rezervních chrániček jsou řešena v rámci navazující stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE"
(investor Město Loštice).
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V km 0,204 - 0,260 vpravo bude osazen pouze dvouřádek s podélnou drenáží a úprava silnice musí být
koordinována se stavbou města Loštice „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE", z důvodu osazení silničních
obrub po pravé straně silnice v rámci stavby města, v rámci které je řešena úprava napojení místních
komunikací vedoucí od Základní školy Loštice a ul. Trávník na silnici III/4442. V km 0,230 - 0,260 bude
provedena sanace podloží z lomového kamene fr. 0-125 mm v celé šířce vozovky. V místě ochranného pásma
podzemního vedení NN bude sanace vynechána, z důvodu nízkého krytí vedení (cca 0,5 m). V km 0,260 –
0,400 budou v rámci stavby upraveny a předlážděny všechny stávající sjezdy na pravé straně ve směru
staničení. V km 0,395 v pravém jízdním pruhu nelze dodržet bezpečnostní odstup 0,5 m od pevné překážky z
důvodu velmi těsné zástavby a umístění komunikace pro pěší vlevo min. šířky 1,25 m v rámci stavby „III/4442
ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice). Toto místo bude označeno SDZ typu Z4d.
V km 0,580 - KÚ budou odstraněny stávající obrubníkové vpusti na levé straně ve směru staničení a
nahrazeny uličními vpusťmi na kraji vozovky.
V km 0,610 vlevo bude u stávající zastávky ve směru „nám. Míru" osazen silniční obrubník 15/30 ve výšce
+0,20 m a doplněn signální pás podél stávající nástupní hrany. V km 0,620 bude v rámci stavby „III/4442 ul.
MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice) umístěn zastávkový záliv, který bude oddělen od silnice
dvojřádkem z žulových kostek. Ukončení obrub na levé straně silnice bude v místě napojení účelové
komunikace v km 0,859. Ukončení obrub na pravé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace z
průmyslového areálu v km 0,724. Dále bude pokračovat pouze dvojřádek až do km 0,860, kde bude ukončen.
V km 0,720 - 0,770 v místě nezpevněné plochy budou asfaltové vrstvy rozšířeny o 0,5 m za dvojřádkem a
následně bude provedeno plynulé napojení dorovnáním ze štěrkodrti nebo asfaltového recyklátu. V km
0,825 vlevo u hřbitova bude provedeno snížení silniční obruby komunikace pro pěší, doplněn varovný pás ze
slepecké dlažby a předlážděna plocha potřebná pro plynulé napojení na stávající stav. Dopravní značení
začátek/konec obce bude posunuto o cca 90 m do staničení km 0,866.
V km 0,610 vlevo bude u stávající zastávky ve směru „nám. Míru" osazen silniční obrubník 15/30 ve výšce
+0,20 m a doplněn signální pás podél stávající nástupní hrany. V km 0,620 bude v rámci stavby „III/4442 ul.
MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice) umístěn zastávkový záliv, který bude oddělen od silnice
dvojřádkem z žulových kostek. Ukončení obrub na levé straně silnice bude v místě napojení účelové
komunikace v km 0,859. Ukončení obrub na pravé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace z
průmyslového areálu v km 0,724. Dále bude pokračovat pouze dvojřádek až do km 0,860, kde bude ukončen.
V km 0,720 - 0,770 v místě nezpevněné plochy budou asfaltové vrstvy rozšířeny o 0,5 m za dvojřádkem a
následně bude provedeno plynulé napojení dorovnáním ze štěrkodrti nebo asfaltového recyklátu. V km
0,775 vpravo mezi nezpevněnou plochou u průmyslového areálu a budoucími podélnými stání bude
provedena za dvojřádkem nezpevněná krajnice ze štěrkodrti nebo recyklátu š. 0,5 m.
V km 0,825 vlevo u hřbitova bude provedeno snížení silniční obruby komunikace pro pěší, doplněn varovný
pás ze slepecké dlažby a předlážděna plocha potřebná pro plynulé napojení na stávající stav.
Dopravní značení začátek/konec obce bude posunuto o cca 90 m do staničení km 0,866.
V km 0,610 vlevo bude u stávající zastávky ve směru „nám. Míru" osazen silniční obrubník 15/30 ve výšce
+0,20 m a doplněn signální pás podél stávající nástupní hrany. V km 0,620 bude v rámci stavby „III/4442 ul.
MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice) umístěn zastávkový záliv, který bude oddělen od silnice
dvojřádkem z žulových kostek. Ukončení obrub na levé straně silnice bude v místě napojení účelové
komunikace v km 0,859. Ukončení obrub na pravé straně silnice bude v místě napojení účelové komunikace z
průmyslového areálu v km 0,724. Dále bude pokračovat pouze dvojřádek až do km 0,860, kde bude ukončen.
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V km 0,720 - 0,770 v místě nezpevněné plochy budou asfaltové vrstvy rozšířeny o 0,5 m za dvojřádkem a
následně bude provedeno plynulé napojení dorovnáním ze štěrkodrti nebo asfaltového recyklátu. V km
0,775 vpravo mezi nezpevněnou plochou u průmyslového areálu a budoucími podélnými stání bude
provedena za dvojřádkem nezpevněná krajnice ze štěrkodrti nebo recyklátu š. 0,5 m. V km 0,825 vlevo u
hřbitova bude provedeno snížení silniční obruby komunikace pro pěší, doplněn varovný pás ze slepecké
dlažby a předlážděna plocha potřebná pro plynulé napojení na stávající stav. Dopravní značení začátek/konec
obce bude posunuto o cca 90 m do staničení km 0,866.
SO 102 - SILNICE III74442 - LOŠTICE - MORAVIČANY – EXTRAVILÁN, staničení úpravy km 0,866 - 1,075
Délka úseku:
Základní šířka komunikace:
Základní příčný sklon komunikace:
Plocha komunikace:

1194 m
6,0 m + 2 x 0,75 m nezpevněná krajnice
střechovitý 2,0 a 2,5 % v přímé
cca 7845 m2

V úsecích před a za mostem ev.č. 4442-1 budou obnoveny oboustranně silniční ocelové svodidla NH4/H2
ukončené dlouhými náběhy. V místě osazení svodidel bude nezpevněná krajnice rozšířena z původní šířky 0,5
m na 1,0 m. Líc svodidel musí být umístěn min. 0,50 m a max. 1,50 m od hrany zpevněné části vozovky a ve
výšce horní hrany líce svodidla min. 0,75 m nad touto hranou zpevněné části vozovky. Svislé dopravní
značení (SDZ) na silnici III/4442 bude obnoveno, příp. doplněno novým. V km 0,395 v pravém jízdním pruhu
nelze dodržet bezpečnostní odstup 0,5 m od pevné překážky z důvodu velmi těsné zástavby a umístění
komunikace pro pěší vlevo min. šířky 1,25 m. Toto místo bude označeno SDZ typu Z4d. V km 0,260 - 0,400 v
místě těsné zástavby je navrženo označení doporučené rychlosti 30 km/h s upozorněním zvýšeného pohybu
chodců, z důvodu bezpečnosti v místě těsné zástavby s minimální plochou pro pohyb chodců, výskytu
směrových oblouků a lokálních zúžení jízdního pruhu.
Stávající vodorovné dopravní značení (VDZ) na silnici neexistuje, ale počítá se s jeho zřízením. Po obou
stranách v celém řešeném úseku jsou navrženy vodící proužky souvislé typu V4 š. 0,125 m - viz výkresová
část B. V místech vyústění místních komunikací dle pasportu místních komunikací města Loštice bude
souvislý vodící proužek přerušen a proveden ve formě přerušované čáry typu V2b, v místě podélných stání
V10d a v místě autobusového zálivu přerušovanou V4, vždy š. 0,125 m. V případě chybějícího SDZ v místech
vyústění místních komunikací bude toto doplněno DZ označující přednost v jízdě a hlavní pozemní
komunikaci (P2) a při vyústění více větví i s doplněním tvaru křižovatky (E2). Označení SDZ a VDZ autobusové
zastávky v zálivu (V11a, IJ4b), podélných stání u parku a hřbitova a přechodu pro chodce včetně rychlostního
omezení jsou řešeny v rámci stavby - „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice). V
extravilánovém úseku mezi obcemi budou podél silnice umístěny směrové sloupky (Z11a, Z11b) na přímých
úsecích ve vzdálenosti á=50 m, ve směrových obloucích budou zhuštěny dle ČSN 73 6101. Křížení silnice s
účelovou komunikací, případně využívanou polní cestou, bude v extravilánu osazeno směrovými sloupky
červené barvy (v provedení Z11g), viz TP 58. Červené směrové sloupky nebudou osazeny v místech
hospodářských sjezdů na pole. V případě chybějícího SDZ v místě vyústění účelové komunikace bude
vyústění doplněno značkou P4 nebo P6.
Podél silnice je v intravilánu stávající veřejné osvětlení. Nasvětlení přechodu pro chodce a podélných stání je
řešeno v rámci stavby „III/4442 ul. MORAVIČANSKÁ, LOŠTICE" (investor Město Loštice).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:


Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 91/1, 91/2, 91/11, 91/18, 91/19, 440, 453, 454/1, 466,
510/1, 570, 571, 659, 663/1, 690/1, 2240/1, 2240/3, 2240/5, 2241 v k.ú. Loštice, parc. č. 965/5, 1883 v
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k.ú. Moravičany, v souladu s koordinačními situačními výkresy, a to koordinačními situacemi č. B.02 –
B.08, v měřítku 1:250, které jsou součástí ověřené dokumentace ke stavebnímu řízení.


Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala
společnost MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41, Ing.
Milan Koňař, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1301681. Případné změny nesmí být
provedeny bez povolení speciálního stavebního úřadu.



Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, (bude vybrán na základě výběrového řízení), který je
oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti, podle zvláštních
předpisů.



Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět i změny v těchto skutečnostech, v souladu s ustanovením §
152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.



Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby.



Na staveništi bude stavebníkem zajištěno na viditelném místě vyvěšení tabule, na které bude uvedeno
označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatele), který orgán a kdy
stavbu povolil, termín dokončení stavby. Stavba musí být na viditelném místě označena štítkem „Stavba
povolena“.



Před zahájením stavby je nutno zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí technického vybavení
nacházejících se v místě a okolí stavby vlastníky nebo správci těchto podzemních sítí a při provádění
stavby postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky prací v ochranných
pásmech inženýrských sítí.



Vyskytnou–li se při provádění prací vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby
přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.



V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární
prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost související s přesunem
sypkých hmot. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby,
aby se předešlo vzniku prašnosti.



Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost
povrchových a podzemních vod, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.



Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k negativnímu ovlivnění
odtokových poměrů v dané lokalitě.



U výjezdu ze staveniště na pozemní komunikaci stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby
pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména §
19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích).



Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu.





Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění
kontrolní prohlídky stavby:
 Kontrolní prohlídka před předáním staveniště, pro zjištění zda oproti schválené PD nedošlo ke
změnám na staveništi.
 Kontrolní prohlídka stavu a únosnosti zemní pláně.
 Kontrolní prohlídka po osazení obrub a uličních vpustí.
 Kontrolní prohlídka po provedení vsakovacích příkop a sjezdů s propustky.
 Závěrečná prohlídka stavby po položení krytových vrstev.
Stavba bude dokončena do: 2021.
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16. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4 přílohy č. 2
k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění.
17. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, uvedených
celkem ve třech vyjádřeních a to ze dne 26.10.2020 pod č. j. 798868/20, 798870/20, 798871/20.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti GasNet s.r.o. zastoupené společností GasNet Služby s.r.o.
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, uvedených ve vyjádření ze dne 19.11.2020 pod zn.
5002246799
19. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
uvedených ve vyjádření ze dne 27.10.2020 pod zn. 1111217986:
 stavba se nesmí dotknout našeho zařízení - nadzemního vedení při dodržení vzdáleností
 dle normy PNE 333302 a stability podpěr nadzemního vedení
 rozšíření povrchů silnice se nesmí dotknout trasy podzemního vedení
 skutečna trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu
 protokolárně vytýčena
 pokud nebude prokázáno dodržení podmínek, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení
přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce
 pro činnosti v ochranných pásmech musí zhotovitel stavby požádat o souhlas s činností dle
energetického zákona č. 458/2000 Sb.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických
norem, společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedených ve vyjádření ze dne
21.11.2020 pod zn. 001111219026:














Plochy vymezené pro potřeby staveniště musí být umístěny mimo ochranná pásma (OP)
distribučních vedení VN, NNk, DTS.
Stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny mimo OP distribučních vedení VN, NNk, DTS
Rekonstrukcí komunikace nesmí dojít k snížení hloubky uložení zemních kabelů VN/NN, nebo k
snížení výšky vodičů VNv, NNv nad touto komunikací, dle normy.
Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je
platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené
zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení
podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s
činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě
kladného posouzení podané žádosti.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami
V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od
základové části podpěrného bodu.
Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k
nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení
vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu
(např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen
požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy,
resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení.
Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.
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ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo
nedodržením výše uvedených podmínek.
 Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve
smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude
dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen
výstražnou cedulí.
 Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít
ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k
dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení
technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost
bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události
způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno
pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek při činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy,
společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedených ve vyjádření ze dne
10.02.2021 pod zn. 1113103647:
 Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše
uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz),
při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 20005-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33
3301, PNE 34 1050.
 V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od
základové části podpěrného bodu.







Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k
nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení
vn a 3 m od vedení wn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu
(např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen
požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy,
resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení.
Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.
ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo
nedodržením výše uvedených podmínek.
Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve
smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude
dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen
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výstražnou cedulí.
 Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít
ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k
dispozici nawww.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení
technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost
bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události
způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno
pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová 6, 787
01 Šumperk, uvedených ve vyjádření ze dne 15.12.2020 pod zn. 018/12/2020
23. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu,
uvedených ve vyjádření ze dne 20.11.2020 pod č. j. MUMU-ŽP/29449/20
24. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody,
U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 19.11.2020 pod č. j. MUMO-ŽP/29448/20:
 Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před možným poškozením. Zvýšený důraz bude
kladen především na ochranu kořenových zón.
 Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 Zvýšená pozornost bude věnována realizaci SO 102, neboť na svazích tělesa komunikace před a za
dálničním mostem se nachází kompaktní porost dřevin, a v úseku pokračujícím směrem k obci
Moravičany je komunikace lemována stromořadím listnatých stromů.
 Veškeré úpravy svahů komunikace a pročišťování silničních příkopů budou omezeny na nezbytně
nutnou míru a budou respektovat stávající kořeny stromů.
 Pročišťování příkopů bude provedeno tak, aby při výkopových pracích nedošlo k odkrytí a poškození
kořenového systému dotčených stromů. Niveleta dna a parametry odvodňovacích příkopů budou
přizpůsobeny stávajícím dřevinám.
 V případě pochybností o rozsahu kořenového systému dotčených dřevin budou v dostatečném
časovém předstihu provedeny v prostoru kořenových zón kopané sondy, které ověří jeho rozsah.
Podle provedených zjištění pak budou přijata příslušná opatření zaměřená na ochranu podzemních
částí dřevin.
 Otevřené výkopy v prostoru kořenových zón dřevin nebudou vůči dřevinám umístěny blíže, než
připouští ČSN 83 9061.
 Při provádění výkopových prací v prostoru kořenových zón budou výkopové práce prováděny pouze
ručně, tak, aby bylo minimalizováno poškození jednotlivých kořenů. Případná poranění kořenů
budou na místě ošetřena.
 Kořeny v prostoru výkopu, jejichž průměr bude roven nebo větší než 2 cm, nebudou přetínány.
 Stavebními pracemi nesmí dojít k narušení statických poměrů dřevin.
 V rámci terénních úprav nesmí dojít k přesypání kořenových zón zeminou.
 Pokud bude nutný ořez větví, bude postupováno šetrně a v souladu s arboristickými standardy.
 Veškeré skládky materiálu, technika a zařízení staveniště, budou umístěny mimo kořenové zóny
dřevin.
25.

Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany
ovzduší, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 18.11.2020 pod č. j. MUMOŽP/29445/20.
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26. Stavebník zajistí splnění podmínek Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová
2769/6, 787 01 Šumperk, uvedených ve vyjádření ze dne 15.12.2020 pod zn. 018/12/2020.

Vydaná rozhodnutí, na která toto rozhodnutí navazuje:
-

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace, umístění uličních vpustí do silničního
pozemku, vydané MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, úsekem silničního hospodářství,
podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ze dne 11.01.2021 pod č. j.
MUMO-OSU/35162/20

-

Rozhodnutí – povolení úprav dopravních napojení k sil. č. III/4442 ul. Moravičanská v Lošticích,
vydané MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, úsekem silničního hospodářství, ze dne
15.03.2021 pod č. j. MUMO-OSU/6164/21

Odůvodnění:
Dne 21.12.2020 podal stavebník – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399,
Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, na základě udělené písemné plné moci v řízení
zastoupena společností MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41,
žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Závazné stanovisko MěÚ Mohelnice, odboru stavebního úřadu, orgánu územního plánování, podle
ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona, bylo vydáno dne 09.11.2020 pod č. j. MUMO-OSU/30411/20
Vzhledem k tomu, že žádost, zejména dokladová část, nebyla úplná, vyzval speciální stavební úřad přípisem
ze dne 14.01.2021 pod č. j. MUMO-OSU/1411/21 žadatele k jejímu doplnění a zároveň usnesením, vydaným
v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona řízení přerušil a to do 60-ti dnů ode dne doručení
výzvy k doplnění (výzva k doplnění doručena žadateli dne 15.01.2021).
Žadatel požadované podklady rozhodnutí doplnil dne 15.03.2021.
Speciální stavební úřad proto oznámil přípisem ze dne 16.03.2021 pod č. j. MUMO-OSU/8501/21, zahájení
stavebního řízení, formou veřejné vyhlášky, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům na úředních
deskách Městského úřadu Mohelnice, Městského úřadu Loštice a úředních deskách Obecního úřadu
v Moravičanech a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dotčené orgány, stavebníka a účastníky řízení podle § 109 písm. b) až d) speciální stavební úřad uvědomil
jednotlivě, účastníky řízení podle § 109 písm. e) až f) speciální stavební úřad uvědomil prostřednictvím
veřejné vyhlášky.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do deseti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení
řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s upozorněním, že
k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dále
speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů stanovil lhůtu v délce trvání od 14.04.2020 do 21.04.2020, pro seznámení se s podklady
pro vydání rozhodnutí.
Ve výše uvedené lhůtě se účastníci řízení ani dotčené orgány nevyjádřili.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
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k jeho provedení a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace byla vypracována osobou
s příslušnou autorizací, společností MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č. p. 580/63, Michle, 141
00 Praha 41, Ing. Milanem Koňařem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1301681.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je v souladu se závazným
stanoviskem MěÚ Mohelnice, odboru stavebního úřadu, orgánu územního plánování, vydaným podle
ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona, dne 09.11.2020 pod č. j. MUMO-OSU/30411/20

Stavebník prokázal, že pro potřeby realizace stavby, má k pozemkům parc. č. 91/18, 91/19, 2241 v k. ú.
Loštice a p. č. 965/5 v k. ú. Moravičany, práva vlastnická (vlastník Olomoucký kraj, právo hospodaření se
svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.), což bylo ověřeno výpisem z katastru
nemovitostí ze dne 14.01.2021, list vlastnictví 1215 a 716, k pozemkům par. č. 91/2, v k. ú. Loštice (vlastník
Římskokatolická farnost Loštice, Moravičanská 22, 789 83 Loštice, LV 1027), udělen souhlas s provedením
stavby, v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona, na situačním výkresu stavby, ze dne 05.02.2021,
k pozemku p. č. 659 v k. ú. Loštice (vlastník Lenka Urbánková, Moravičanská 214/20, 789 83 Loštice, LV 1576)
udělen souhlas s provedením stavby, v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona, na situačním
výkresu stavby ze dne 10.12.2020, k pozemkům p. č. 91/1, 91/11, 440, 453, 454/1, 466, 510/1, 570, 571,
690/1, 2240/1, 2240/3, 2240/5 v k. ú. Loštice (vlastník Město Loštice, Nám Míru 66/1, 789 83 Loštice, LV
10001) udělen souhlas s provedením stavby, v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona, na
situačním výkresu stavby (B.03 a B.05) ze dne 10.12.2020, k pozemku parc. č. 663/1 v k.ú. Loštice, (vlastník
Alena Horáková a Lukáš Vykydal, Moravičanská 208/24, 789 83 Loštice, LV 1756) udělen souhlas
s provedením stavby, v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona, na situačním výkresu stavby ze
dne 09.12.2020, k pozemku parc. č. 1883 v k. ú. Moravičany (vlastník Obec Moravičany, č. p. 67, 789 82
Moravičany, LV 10001) udělen souhlas s provedením stavby, v souladu s ustanovením § 184a stavebního
zákona, na situačním výkresu stavby ze dne 27.01.2021 Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:


Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Lidická 56, 787 01 Šumperk, souhlasné závazné
stanovisko ze dne 27.10.2020, pod sp. zn. KHSOC/47273/2020



Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Lidická 72A, 787 01 Šumperk,
souhlasné závazné stanovisko ze dne 18.11.2020 pod č. j. HSOL-5626-2-2/2020



Policie ČR – DI, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, kladné
stanovisko ze dne 04.11.2020 pod č. j. KRPM-115642-1/ČJ-2020-140906 a ze dne 10.12.2020 pod č. j.
KRPM-128398-1/ČJ-2020-140906, za splnění podmínek



MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství, závazné stanovisko ze dne
08.12.2020 pod č. j. MUMO-OSU/33980/20



MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, orgán státní správy odpadového hospodářství, závazné
stanovisko ze dne 09.11.2020 pod č. j. MUMO-ŽP/29447/20



Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 00
Olomouc, stanovisko ze dne 19.11.2020 pod č. j. KUOK 115628/2020

Strana 11 (celkem 17)

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/35666/20
 Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160
01 Praha 6, stanovisko ze dne 16.11.2020 pod sp. zn. 105601/2020-1150-OÚZ-BR


MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, orgán územního plánování, závazné stanovisko ze dne
09.11.2020 pod č. j. MUMO-OSU/30411/20

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení,
ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která
vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být dotčena
práva, odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být
přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k sousednímu pozemku.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených, neboť neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby.

Speciální stavební úřad vycházel při stanovení podmínek z následujících podkladů rozhodnutí, doložených
pro jeho vydání:




Ověřená projektová dokumentace stavby
Plná moc k zastupování
MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, orgán územního plánování, závazné stanovisko ze dne
09.11.2020 pod č. j. MUMO-OSU/30411/20



Soupis pozemků stavbou dotčených - parc. č. 91/1, 91/2, 91/11, 91/18, 91/19, 440, 453, 454/1, 466,
510/1, 570, 571, 659, 663/1, 690/1, 2240/1, 2240/3, 2240/5, 2241 v k.ú. Loštice, parc. č. 965/5, 1883
v k.ú. Moravičany
Soupis pozemků sousedních - parc. č. 467, 468, 1722/82, 1722/83, 1722/84, 1722/85, 1722/86,
1722/87, 464/3, 462, 460, 455/1, 456/2, 2267, 490/1, 492, 494, 478, 480, 482, 484, 486, 493, 495,
496, 497, 498, 499, 510/2, 511, 513, 514, 516, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719/1, 720, 722, 723/1, 723/2, 724, 728/1, 1738, 1745/1, 1745/4,
2241, 470, 474/1, 475/1, 488, 489, 1722/63, 1722/64, 1722/65, 1722/66, 1722/67, 1722/68,
1722/69, 1722/70, 1722/71, 1722/72, 1722/73, 1722/74, 1722/75, 1722/76, 1722/77, 1724, 1725,
1726/1, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729/3, 1729/4, 1729/9, 1729/10, 1729/11, 1729/12, 1729/13,
1729/14, 1729/16, 1729/17, 1729/18, 1729/19, 1729/20, 1729/21, 1729/22, 1729/23, 1729/24, 670,
672, 671, 668/1, 645, 646, 647, 651, 653, 655, 657, 661, 663/2, 664, 668/1, 690/2, 690/3, 690/4,
690/5, 690/5, 690/7, 690/8, 690/9, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32,
690/33, 690/35, 691/5, 691/6, 691/8, 691/9, 691/10, 692, 569/1, 569/2, 691/4, 568/2, 691/1, 568/1,
563, 562, 560, 569/1, 545, 546, 549, 550, 552, 555, 556/2, 571, 505, 506, 503, 507, 508, 500, 509/1,
532, 534, 491, 488, 462, 460, 2267, 448/4, 447/2, 440, 573, 575/3, 577, 580, 581, 582/1, 583, 644/1,
632/3, 91/5, 91/18, 91/19, 632/1, 635/1, 636/2, 641/3, 642/1, 404/1, 406/2, 408/1, 408/2, 410, 413,
419, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436/1, 437, 441, 442/2, 446/1, 447/1, 447/2, 447/9,
448/4, 449, 573, 574, 593, 594/2, 1722/97, 2240/2, 2240/4, 2240/3, 2240/12, 2241, 448/1, 448/4,
449, 454/2, 457/1, 457/2, 466, 2241, 744, 745/1, 745/2, 747 v katastrálním území Loštice,
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parc. č. 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419,
1422, 1440, 1443, 1445, 1446,1447, 1448,1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457
v katastrálním území Moravičany


Plán kontrolních prohlídek stavby



Vyjádření společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, o ze dne 26.10.2020 pod č. j.
798868/20, 798870/20, 798871/20.



Vyjádření společnosti GasNet s.r.o. zastoupené společností GasNet Služby s.r.o. s.r.o., Plynárenská
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 19.11.2020 pod zn. 5002246799



Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 27.10.2020 pod zn.
1111217986, ze dne 21.11.2020 pod zn. 001111219026, ze dne 10.02.2021 pod zn. 1113103647:



Vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk, ze dne
15.12.2020 pod zn. 018/12/2020



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, ze dne 20.11.2020 pod
č. j. MUMU-ŽP/29449/20



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, ze dne 19.11.2020 pod č. j. MUMO-ŽP/29448/20

 Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 18.11.2020 pod č. j. MUMO-ŽP/29445/20.


Vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,
uvedených ve vyjádření ze dne 15.12.2020 pod zn. 018/12/2020.



Vyjádření majetkového správce silnice č. III/4442, Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska
údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, ze dne 03.11.2020 pod č. j. SSOK ŠU-24 108/2020



Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, Břevnov, ze
dne 21.10.2020 pod zn. UPTS/OS/258368/2020



Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne
12.05.2020 pod zn. E20184/20



Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne
21.10.2020 pod zn. MW9910160283222303



Vyjádření společnosti RPS Optická s.r.o., Plzeňská 2761/313, 155 00 Praha 5, ze dne 10.11.2020



Vyjádření Města Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, ze dne 03.12.2020 pod č. j. 2080/2020 a ze
dne 22.02.2021 pod č. j. 319/2021



Vyjádření Obce Moravičany, Moravičany 67, 789 82 Moravičany, ze dne 01.12.2020 pod zn.
680/2020 a ze dne 16.02.2021 pod zn. OBMO99/2021

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je
nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Zdeňka Pospíšilová
pověřena vedením oddělení stavebního úřadu v.r.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se
nevyměřuje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 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 § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno
vyvěšením oznámení na úřední desce MěÚ Mohelnice, MěÚ Loštice a Obecního úřadu v Moravičanech.
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 umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na
webových stránkách města Mohelnice, města Loštice a obce Moravičany: www.mu-mohelnice.cz, www.mulostice.cz a www.obec-moravicany.cz.

Účastníci stavebního řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, (zastoupena
spol. MSS - projekt s.r.o., Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41)

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kterým se doručuje
jednotlivě:
Lenka Urbánková, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice, Zdenek Urbánek, Moravičanská č. p. 214/20,
789 83 Loštice, Alena Horáková, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice, Lukáš Vykydal, Moravičanská č.
p. 208/24, 789 83 Loštice, Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, Obec Moravičany, Moravičany
č. p. 67, 789 82 Moravičany, Římskokatolická farnost Loštice, Moravičanská č. p. 22/8, 789 83 Loštice,
Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kterým se doručuje
jednotlivě:
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ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, CETIN a.s., Českomoravská č. p.
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
ZLKL, s. r. o., Moravičanská č. p. 581/29, 789 83 Loštice, Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré
Město, 110 00 Praha 1, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, RPS
optická s.r.o., Plzeňská č. p. 2761/313, Stodůlky, 155 00 Praha 515

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, kterým se doručuje
veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu (dle ust. § 110 odst. 7 stavebního zákona se tito účastníci
řízení v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízeních doručovaných veřejnou vyhláškou,
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
parc. č. 467, 468, 1722/82, 1722/83, 1722/84, 1722/85, 1722/86, 1722/87, 464/3, 462, 460, 455/1, 456/2,
2267, 490/1, 492, 494, 478, 480, 482, 484, 486, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 510/2, 511, 513, 514, 516, 518,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719/1, 720, 722, 723/1,
723/2, 724, 728/1, 1738, 1745/1, 1745/4, 2241, 470, 474/1, 475/1, 488, 489, 1722/63, 1722/64, 1722/65,
1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 1722/70, 1722/71, 1722/72, 1722/73, 1722/74, 1722/75, 1722/76,
1722/77, 1724, 1725, 1726/1, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729/3, 1729/4, 1729/9, 1729/10, 1729/11, 1729/12,
1729/13, 1729/14, 1729/16, 1729/17, 1729/18, 1729/19, 1729/20, 1729/21, 1729/22, 1729/23, 1729/24,
670, 672, 671, 668/1, 645, 646, 647, 651, 653, 655, 657, 661, 663/2, 664, 668/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5,
690/5, 690/7, 690/8, 690/9, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32, 690/33, 690/35,
691/5, 691/6, 691/8, 691/9, 691/10, 692, 569/1, 569/2, 691/4, 568/2, 691/1, 568/1, 563, 562, 560, 569/1,
545, 546, 549, 550, 552, 555, 556/2, 571, 505, 506, 503, 507, 508, 500, 509/1, 532, 534, 491, 488, 462, 460,
2267, 448/4, 447/2, 440, 573, 575/3, 577, 580, 581, 582/1, 583, 644/1, 632/3, 91/5, 91/18, 91/19, 632/1,
635/1, 636/2, 641/3, 642/1, 404/1, 406/2, 408/1, 408/2, 410, 413, 419, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434,
435, 436/1, 437, 441, 442/2, 446/1, 447/1, 447/2, 447/9, 448/4, 449, 573, 574, 593, 594/2, 1722/97, 2240/2,
2240/4, 2240/3, 2240/12, 2241, 448/1, 448/4, 449, 454/2, 457/1, 457/2, 466, 2241, 744, 745/1, 745/2, 747
v katastrálním území Loštice
parc. č. 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1422,
1440, 1443, 1445, 1446,1447, 1448,1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457 v katastrálním území
Moravičany
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: ............................................
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.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

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

(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)

Rozdělovník:
Účastníci řízení: (doručení jednotlivě)
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, (zastoupena
spol. MSS - projekt s.r.o., Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41), adresa pro doručování Žerotínova
992, 755 01 Vsetín
Lenka Urbánková, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice
Zdenek Urbánek, Moravičanská č. p. 214/20, 789 83 Loštice
Alena Horáková, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice
Lukáš Vykydal, Moravičanská č. p. 208/24, 789 83 Loštice
MSS - projekt s.r.o., Michelská č. p. 580/63, Michle, 141 00 Praha 41, DS: PO, ba7n2p2
Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267
Obec Moravičany, Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany, DS: OVM, uwfbm72
Římskokatolická farnost Loštice, Moravičanská č. p. 22/8, 789 83 Loštice, DS: PO_R, t4qavfr
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
ZLKL, s. r. o., Moravičanská č. p. 581/29, 789 83 Loštice, DS: PO, 2fqc8tm
Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, qr2gxwu
RPS optická s.r.o., Plzeňská č. p. 2761/313, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO, tn4m8vc

Účastníci řízení: (doručení veřejnou vyhláškou)
parc. č. 467, 468, 1722/82, 1722/83, 1722/84, 1722/85, 1722/86, 1722/87, 464/3, 462, 460, 455/1, 456/2,
2267, 490/1, 492, 494, 478, 480, 482, 484, 486, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 510/2, 511, 513, 514, 516, 518,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719/1, 720, 722, 723/1,
723/2, 724, 728/1, 1738, 1745/1, 1745/4, 2241, 470, 474/1, 475/1, 488, 489, 1722/63, 1722/64, 1722/65,
1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 1722/70, 1722/71, 1722/72, 1722/73, 1722/74, 1722/75, 1722/76,
1722/77, 1724, 1725, 1726/1, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729/3, 1729/4, 1729/9, 1729/10, 1729/11, 1729/12,
1729/13, 1729/14, 1729/16, 1729/17, 1729/18, 1729/19, 1729/20, 1729/21, 1729/22, 1729/23, 1729/24,
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670, 672, 671, 668/1, 645, 646, 647, 651, 653, 655, 657, 661, 663/2, 664, 668/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5,
690/5, 690/7, 690/8, 690/9, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32, 690/33, 690/35,
691/5, 691/6, 691/8, 691/9, 691/10, 692, 569/1, 569/2, 691/4, 568/2, 691/1, 568/1, 563, 562, 560, 569/1,
545, 546, 549, 550, 552, 555, 556/2, 571, 505, 506, 503, 507, 508, 500, 509/1, 532, 534, 491, 488, 462, 460,
2267, 448/4, 447/2, 440, 573, 575/3, 577, 580, 581, 582/1, 583, 644/1, 632/3, 91/5, 91/18, 91/19, 632/1,
635/1, 636/2, 641/3, 642/1, 404/1, 406/2, 408/1, 408/2, 410, 413, 419, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434,
435, 436/1, 437, 441, 442/2, 446/1, 447/1, 447/2, 447/9, 448/4, 449, 573, 574, 593, 594/2, 1722/97, 2240/2,
2240/4, 2240/3, 2240/12, 2241, 448/1, 448/4, 449, 454/2, 457/1, 457/2, 466, 2241, 744, 745/1, 745/2, 747
v katastrálním území Loštice, parc. č. 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415,
1416, 1417, 1418, 1419, 1422, 1440, 1443, 1445, 1446,1447, 1448,1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1456, 1457 v katastrálním území Moravičany

Dotčené orgány:
MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
MěÚ Mohelnice, orgán územního plánování, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Měú Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova č. p. 74/6, Nová Ulice, 779
00 Olomouc 9, DS: OVM, 7zyai4b
Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Olomoucký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc 9, DS: OVM, qiabfmf

Na vědomí:
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO,
e2uvpqj

Na úředních deskách zveřejní:
Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Obec Moravičany, Moravičany č. p. 67, 789 82 Moravičany, DS: OVM, uwfbm72
Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267

Digitálně podepsal Zdeňka Pospíšilová
Datum: 28.04.2021 16:29:12 +02:00
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