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Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 19.03.2018 podal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, zastoupený Ing. Janem Tomečkem jako
vedoucím Pobočky Šumperk (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:

SO 100: Hlavní polní cesta HC – 03
v katastrálním území Zvole u Zábřeha na pozemcích parc. č. 1920, 1932, 1936, 1940, 1945, 1950, 2748,
2888, 2889, 2890, 2927 a 2934. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
100 Komunikace:
SO 101 - HC-3a
SO 102 - HC-3b
SO 103 - HC-3c
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Popis záměru:
Polní cesty mají sloužit k obsluze a zpřístupnění zemědělských pozemků, součástí projekčních prací byl
také geologický průzkum řešící skladbu a únosnost podloží. Návrhová rychlost je 30 km/hod. Celková
délka řešených polních cest je 1,570 km, z toho HC-3a 0,583 km; HC3-b 0,223 km a HC-3c 0,764 km.
Polní cesta je navržena jako zpevněná asfaltobetonem v kategorii P4/30.
Úsek polní cesty HC-3a je v začátku svého staničení napojen na silnici III/0442a a ve svém konci na
silnici III/31524h. Úsek polní cesty HC-3b se napojuje v začátku staničení na silnici III/31524h a na
silnici III/31524. Část HC-3c je napojena pouze na konci svého staničení na stávající polní cestu z k.ú.
Vlachov. V místech napojení na silnice III. třídy je navrženo rozšíření komunikace na šířku 6m, v délce
20 m. Z polní cesty HC-3a je navrženo 7 sjezdů, z HC-3b 4 sjezdy a z HC-3c 8 sjezdů.
Konstrukce polní cesty bude odvodněna podélným cestním příkopem min. hloubky 0,6 m s šířkou ve dně
0,30 m. V místech s vyšším podélným sklonem je navrženo zpevnění dna betonovým žlabem malým I.
Část polní cesty HC-3a kříží v km 0.115 propustek DN 600 (výtok RN 3), Část polní cesty HC-3c je
překřížena výtokem z RN2 v km 0.317 (DN 600).
Konstrukční vrstvy:
Obrusná vrstva komunikace je navržena jako asfaltobetonová pro pojezd těžkých nákladních automobilů.
Návrh konstrukce je následující:
Asfaltový beton ACo 11 (ABSII)
Spojovací nátěr (zbytková hmotnost) N
Obalované kamenivo ACp16 (OKS II)
Infiltrační postřik z asfaltové emulze
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ
Podsyp ze štěrkodrti - ŠDB

40
(mm)
0,40 (kg)
60
(mm)
1,00 (kg)
200
(mm)
200
(mm)

Celkem

500

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

73 6121
73 6129
73 6121
73 6129
73 6126
73 6126

(mm)

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, za jejíž odbornou úroveň odpovídá
v souladu s ustanovením § 159 odst. 2) stavebního zákona projektant - Ing. et. Ing. Filip Brtna,
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1201995.

II. Stanoví stavebníkovi podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval
zodpovědný projektant Ing. et. Ing. Filip Brtna - ČKAIT 1201995; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení k tomu příslušného stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem 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.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací.
5. Při přípravě a provádění stavby budou dodrženy další povinnosti a odpovědnosti osob tak, jak jsou
uvedeny v § 152 až § 160 stavebního zákona.
6. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou
dokumentaci pro tuto stavbu zpracovala osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí
stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby
s ověřenou projektovou dokumentací - § 152 odst. 4 stavebního zákona.
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7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (dle výběrového řízení), který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět
stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením speciálního stavebního úřadu a s ověřenou
projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících
ze zvláštních předpisů - § 160 stavebního zákona.
8. Stavba musí být na viditelném místě označena tabulí „Stavba povolena“.
9. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby.
10. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny a spolu s osobou vykonávající
stavební dozor soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
11. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností
pohybu nebo 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.
12. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí
a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Případné vstupy na soukromé pozemky
budou včas a s dostatečným předstihem projednány s jejich vlastníky.
13. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic souvisejících
s předmětným objektem stavby.
14. Před zahájením stavebních prací nutno požádat o vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich
střetu se stavbou! O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku.
15. Budou dodrženy podmínky MěÚ Zábřeh, Odboru správního, oddělení životního prostředí, uvedené
v koordinovaném stanovisku ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby pro akci „Realizace
prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Zvole u Zábřeha – S100: Hlavní polní cesta HC - 03“.
Stručná charakteristika záměru
Předložená projektová dokumentace řeší v rámci realizace prvků plánu společných zařízení komplexních
pozemkových úprav (KPÚ) hlavní polní cestu HC – 03 v k. ú. Zvole u Zábřeha. Cesta je vedena podél
nového obchvatu obce Zvole. Cesta bude vybudována včetně sjezdů na okolní pozemky. Polní cesta je
navržena jako zpevněná komunikace asfaltobetonem. Stavbou dojde k dotčení pozemků v k. ú. Zvole u
Zábřeha (viz projektová dokumentace).
Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí vydává dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů koordinované stanovisko na níže uvedených úsecích:
Stanovisko Oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh – Ing. Bc. Hýblová:
1) Pokud bude stavba provedena tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, nebudou významným
způsobem dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění. Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody,
nemá k předloženému záměru námitek. Zamýšlený zásah lze uskutečnit za předpokladu dodržení
příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Stavební práce je nutné provádět šetrně s ohledem na volně rostoucí zeleň (platné ČSN 83
9061 a ČSN 83 9011). Pokud bude realizací záměru dotčeno území významného krajinného prvku
(dále jen „VKP“) ze zákona (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody), vodního toku s názvem Zvolský
potok včetně jeho údolní nivy a bezejmenný vodní tok, je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody jsou VKP chráněny před poškozováním
a ničením.. Pokud dojde k zásahu do významného krajinného prvku je k přeloženému
záměru nutné si obstarat výše uvedené závazné stanovisko (závazné stanovisko dle § 4 odst.
2 zákona o ochraně přírody), žádá se o něj samostatnou žádostí na MěÚ Zábřeh, oddělení
životního prostředí. K povolení případného kácení dřevin stanovených vyhláškou MŽP 189/2013
Sb. je příslušným orgánem ochrany přírody OÚ Zvole.
2) Pokud předloženým výše uvedeným záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
(dále jen „PUPFL“) je nutno postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde
je m. j. stanoveno, že dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem,
rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní
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správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Podmínky jsou stanovovány na
základě vyjádření vlastníků lesa případně vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, kteří
jsou při hospodaření v lese povinni dodržovat základní (§ 13), ale i ostatní ustanovení lesního zákona.
Souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako
podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení
stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního
řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Z důvodu rychlého vyřízení případného požadavku na vydání závazného stanoviska doporučujeme doložit
následující doklady:
a) Snímek katastrální mapy s viditelným zákresem stavby, technickou zprávu-bližší informace o stavbě
(projekt), výčet lesních pozemků přímo dotčených stavbou a lesních pozemků, které jsou svým
okrajem vzdáleny do 50 m od zamýšlené stavby.
b) Vyjádření (souhlas) vlastníků všech dotčených lesních pozemků , případně vyjádření příslušného
odborného lesního hospodáře.

Příslušné elektronické formuláře a bližší informace k případným požadavkům o vydání souhlasu k dotčení
PUPFL do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nebo o odnětí PUPFL z plnění funkce lesa jsou umístěny na
elektronické adrese
http://www.zabreh.cz/mestsky-urad/zivotni-situace/30326-oddeleni-zivotniho-prostredi

3) Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
ochrany ovzduší nemá k předloženému záměru námitek.
4) Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
nakládání s odpady, nemá námitek za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodě 13.6.
v předložené projektové dokumentaci.
5)
6)

Orgán ochrany ZPF nemá k předloženému záměru námitek.
Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad Vám sděluje, že
nemá k výše uvedené záměně námitek z předpokladu respektování podmínek:
a) Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových a
podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
b) V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které budou
zaměřeny před zahájením stavby kompetentním pracovníkem jejich správcem.
c) Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.
d) Odvodnění cesty musí být provedeno takovým způsobem, aby nedocházelo k podmáčení
sousedních pozemků
e) V blízkosti vodního toku nesmí být volně skladovány závadné látky nebo lehce odplavitelný
materiál.

Dojde-li výstavbou polní cesty k dotčení koryt vodních toků, podléhá předmětná akce vydání souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Souhlas je vydáván formou závazného
stanoviska na základě žádosti investora stavby nebo jeho zplnomocněného zástupce. K žádosti budou
doloženy doklady dle § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně
stanoviska správce povodí – Povodí Moravy, s.p. Brno a správce vodních toků.

16. Bude splněna podmínka souhlasu Policie ČR, KŘP Olomouc, vydaného dne 16.12.2016 pod
č.j.: KRPM-154425-2/ČJ-2016-1400DP: „na polní cestě budou přijata taková opatření, aby nemohlo
docházet k oslňování účastníků silničního provozu na silnici I/44. Vhodné jsou například vegetační
úpravy keřovou výsadbou, příp. použití technických prostředků jako jsou protioslňující clony“.
17. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí tj. Povodí Moravy s.p. Brno; uvedené ve
vyjádření zn.: PM023424/2017-203/Mi ze dne 17.07.2017.
18. Budou splněny podmínky vyjádření č.j. LCR957/001866/2018, které dne 15.03.2018 vydal správce
toků – Lesy České republiky, s.p. Správa toků, Oblast povodí Moravy.
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19. Bude splněna podmínka Obec Zvole z vyjádření ze dne 16.11.2016 o zajištění přístupu do lokalit
„Vranovská a Pobucká“ z hlavní polní cesty HC-03.
20. Budou splněny podmínky jednotlivých vlastníků, resp. správců sítí z níže uvedených vyjádření
a jejich přiložených podmínek, nebo vyplývající z přiložených situací, jež jsou součástí projektové
dokumentace, která předložil stavebník spolu s žádostí o stavební povolení a také budou splněny
podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti těchto vedení, resp. jejich ochranných pásem:
a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 665461/16 ze dne 22.07.2016 (nachází se
elektronická síť; nebo její ochranné pásmo);
b) GridServices s.r.o., zn.: 5001417591 a zn.: 5001417629, obě ze dne 29.11.2016 (dotčeny
plynovody VTL, DN 200, DN 300, DN 500);
c) N –systémy s.r.o., vyjádření ze dne 10.11.2018 (dotčen vodov. zás. řad);
Všechna vyjádření a stanoviska správců technické a dopravní infrastruktury, která budou v době
zahájení stavebních prací neplatná, budou aktualizována dle skutečného stavu. Bez těchto aktualizací
nesmí být stavební práce zahájeny
21. Budou splněny podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., uvedené v jejím vyjádření ze dne
20.04.2017 pod zn.: SSOK/Hl/71/ŠU 24537/2016. Stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního
souhlasu předloží PŘEDAVACÍ PROTOKOL potvrzený správcem dotčené silnice.
22. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro
vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
23. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění
kontrolní prohlídky: Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
24. Stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
předloží stavebnímu úřadu údaje podle § 121 odst. 1) stavebního zákona, pokud při jejím provádění
došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové
dokumentaci. Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je
stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
doloží geometrický plán.
25. Obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., rozsah a
obsah DSPS je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce. Dle odst. 2) DSPS může tvořit kopie ověřené
projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a
srozumitelnosti dokumentace. DSPS se předkládá ve stejném počtu vyhotovení, jako původně
předložená dokumentace.
26. S žádostí o kolaudační souhlas bude u stavby financované z veřejného rozpočtu doloženo prohlášení
autorského dozoru projektanta (případně hlavního projektanta) o tom, že stavba byla provedena
v souladu s ověřenou projektovou dokumentací -§ 152 odst. 4 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení - dokončení stavby: 09/2018 - 11/2018

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Státní pozemkový úřad, KPÚpOK - Pobočka Šumperk, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Obec Zvole, Zvole 123, 789 01 Zábřeh
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 – Nusle
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (dle § 112 stavebního zákona)
v katastrálním území Zvole u Zábřeha: parc. č. 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2450,
2582, 2583, 2585, 2587, 2632, 2935, 2936, 2937, 2938, 2303, 2305, 2306, 2309, 2311, 2312, 2313,
2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2323, 2324, 2325, 2326, 2346, 2438, 1399/12, 1770/16,
1770/26, 1770/40, 2284, 2285, 2288, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2302,
1941, 1952, 1953, 2895, 1886, 1912, 1913, 1931, 2926, 1759/6, 1771/4, 1927, 1928, 1929, 1930, 1939,
1951, 1967, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1997, 2002, 2755, 2944, 2945, 1921, 1923, 1937, 1946,
1964, 2747, 2754, 2733, 2887, 2891, 2892, 1878, 1895, 1896, 1899, 1900, 1915, 1916, 1917, 1918,
1919, 2943, 1982, 2740, 1963, 1965, 2641, 2642, 2647, 2729;
v katastrálním území Vlachov: parc. č. 453/12, 655;
v katastrálním území Rájec u Zábřeha: parc. č. 1409/1, 1409/15, 1409/17, 189/1, 1183/5, 1184/1,
1283/53, 1283/54, 1283/55, 1283/56, 1283/58, 1283/67, 1347/3, 1370, 1409/48, 1409/49, 1409/54,
1283/3, 1283/37, 1283/38, 1283/39, 1283/40, 1283/41, 1283/42, 1283/43, 1283/44, 1283/45, 1283/46,
1283/47, 1283/48, 1283/49, 1283/50, 1283/51, 1283/52.

Odůvodnění:
Dne 19.03.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Zvole vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk dne 11.06.2013 pod č.j. SPU 187896/2013 (viz. § 80 odst. 2 písm. e) stavebního
zákona). Součástí podané žádosti byly souhlasy k provedení stavebního záměru dle § 184a odst. 2
stavebního zákona v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm.a) staveního zákona.
Speciální stavební úřad v úvodu správního řízení vymezil okruh účastníků řízení dle § 109 stavebního
zákona, těmto a dotčeným orgánům státní správy oznámil zahájení stavebního řízení v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1) stavebního zákona postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu. Speciální
stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění a stanovil, že ve lhůtě do 12 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci
řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, případně důkazům nebude přihlédnuto. Současně v přípise o oznámení
stavebního řízení byli účastníci upozorněni, že k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při
územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci územní, se ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží. Do vydání stavebního povolení nebyly účastníky uplatněny námitky, popřípadě důkazy
a dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska (mimo stanovisek, které byly součástí podané žádosti o
stavební povolení.
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 k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracována oprávněnou
osobou v souladu s požadavky dotčených orgánů a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana
veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským
způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. Předložená projektová dokumentace
současně neuvádí stavební činnost v noční době.

V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady
z hledisek podle ust. § 111 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, námitky
účastníků řízení dle § 114 stavebního zákona nebyly uplatněny.
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Speciální stavební úřad při posuzování žádosti vycházel z těchto podkladů, které byly doloženy
stavebníkem jako přílohy žádosti o stavební povolení:
1. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvole vydal Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk dne 11.06.2013 pod č.j. SPU
187896/2013 (viz. § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona)
2. MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí – Koordinované stanovisko č.j. 2016/1245/ZP-MUZB ze
dne 30.11.2016 (souhrnné).
3. MěÚ Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování – Závazné stanovisko vydané dne 04.04.2018 pod
č.j. 2018/460/RÚP-MUZB-3 (uvedený záměr je přípustný).
4. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí - Závazné stanovisko ze dne 27.03.2018
č.j. 2018/399/ZP-MUZB-2, tj. souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa,
týkající se stavby drátokamenných přehrážek na pozemcích p. č. 2353,2388,2351/2, 2351/3 v k. ú.
Zvole u Zábřeha.

5. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy – rozhodnutí č.j. 2017/1035/DO-MUZB-4 ze dne
19.06.2017 o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu.
6. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy – rozhodnutí č.j. 2016/2963/DO-MUZB-2 ze dne
12.12.2016 o povolení provést stavby v silničním ochranném pásmu.
7. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy – vyjádření č.j. 2016/2888/DO-MUZB-2 ze dne
15.11.2016.
8. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy – Závazné stanovisko č.j. 2018/1773/DO-MUZB-2 ze
dne 09.05.2018.
9. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy – Závazné stanovisko č.j. 2018/1427/DO-MUZB-2 ze
dne 10.05.2018.
10. Policie ČR, DI Šumperk – Stanovisko č. j.: KRPM-145361-2/ČJ-2016-140906 ze dne 09.11.2016
- NEMÁME NÁMITEK.
11. Policie ČR, KŘP Olomouc – Stanovisko č. j.: KRPM-154425-2/ČJ-2016-1400DP ze dne 16.12.2016
- SOUHLASÍ s podmínkou, že na polní cestě budou přijata taková opatření, aby nemohlo docházet k
oslňování účastníků silničního provozu na silnici I/44. Vhodné jsou například vegetační úpravy
keřovou výsadbou, příp. použití technických prostředků jako jsou protioslňující clony.
12. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí ze dne
08.03.2017 č.j. KUOK 26411/2017 o povolení realizace v silničním ochranném pásmu sil. I/44.
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko k PD ze dne
22.02.2016 č.j. KUOK 122548/2016 se sdělením podmínek.
14. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko ke stavbě ze
dne 22.05.2018 č.j. KUOK 56527/2018.
15. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. IV-5232/16-IL ze dne 22.11.2018 (souhlasí)
16. Česká telekomunikační infrastruktura vyjádření č.j. 665461/16 ze dne 22.07.2016;
17. Vodafone CR a.s., zn.: 180412-113277075 ze dne 12.04.2018;
18. T-Mobile CR a.s., zn.: E15193/18 ze dne 19.04.2018;
19. T-Mobile CR a.s., zn.: E15196/18 ze dne 19.04.2018;
20. ČEZ Distribuce a.s., sdělení zn.: 1097518781 ze dne 26.03.2018;
21. Telco Pro Services, a.s.; sdělení zn.: 0200727479 ze dne 20.03.2018;
22. České radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/152989/2016 ze dne 16.08.2016;
23. GridServices s.r.o., zn.: 5001417589, zn.: 5001417591 a zn.: 5001417629, vše ze dne 29.11.2016;
24. N –systémy s.r.o., vyjádření ze dne 10.11.2018;
25. Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s., zn.: 076/03/2018 ze dne 06.04.2018;
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26. Správa silnic Olomouckého kraje, vyjádření zn.: SSOK/Hl/71/ŠU 24537/2016 z 20.04.2017;
27. Povodí Moravy, zn.: PM023424/2017-203/Mi ze dne 17.07.2017;
28. Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy č.j. LCR957/001866/2018 ze dne 15.03.2018;
29. Obec Zvole, vyjádření ze dne 16.11.2016.
30. ÚO Zvole, rozhodnutí č.j. OÚZv.370/2016 ze dne 23.11.2016 (povolení kácení dř. + náhr. výsadba);
31. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, vyjádření zn.: ARUB/5786/16 ze dne 10.02.2017 – upozor.;
Speciální stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly
také zahrnuty podmínky účastníka řízení, které byly součástí podané žádosti. Ve stanovené lhůtě
oznámené se zahájením řízení nebyla žádná další stanoviska, vyjádření ani námitky a připomínky podány.
Speciální stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výrokové části uvedených.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně speciální stavební
úřad, v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje vydání stavebního povolení
veřejnou vyhláškou.
Žádáme MěÚ Zábřeh, OÚ Zvole, OÚ Rájec a OÚ Lukavice ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce, a to po dobu
15 dnů. Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad speciálnímu stavebnímu úřadu, tj.
MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vlastimil Andrle v.r.
zástupce vedoucího oddělení dopravy

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Speciální stavební úřad po
dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle 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, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Zábřeh a také úředních
deskách OÚ v rozdělovníku uvedených obcí, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí
vraťte s potvrzením zpět oddělení dopravy MěÚ Zábřeh, ID DS: hk9bq2f).
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a dále tímto potvrzuje, že písemnost
byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu:

Obdrží: (doručenky)
navrhovatelé (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IDDS: z49per3
účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
3. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., IDDS: ur4k8nn
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
6. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
7. N-systémy s.r.o., IDDS: 8d3qrjg
ostatní účastníci - doručováno veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 3 správního řádu:
8. MěÚ Zábřeh - Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 15/14, 789 01 Zábřeh
9. OÚ Zvole - Úřední deska, IDDS: 2mzbmdi
10. OÚ Rájec - Úřední deska, IDDS: pgzbwzm
11. OÚ Lukavice - Úřední deska, IDDS: ug4asa2
dále obdrží
12. MěÚ Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
13. MěÚ Zábřeh, Odbor správní, odd. životního prostředí, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
14. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
15. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
16. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

Pozn.: Obci Zvoli jako účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 není doručováno s přihlédnutím k plné moci
udělené dne 07.03.2018 Státnímu pozemkovému úřadu, aby jej zastupoval, včetně přijímání písemností.

