
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/00574/2019
Sp.zn.: MJ/65603/2019/04/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 3.1.2019
 

Obeč Beč laí  pod Pradečdem, IČČO 00302333, Domasčov 381, 790 01  Beč laí  pod Pradečdem, v zastoupeníí: Ing.
Mgr. Radka Kalbaíččovaí , IČČO 02323346, SČkolníí 153, 789 61  Bludov

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VERČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOU

Obeč Beč laí  pod Pradečdem, IČČO 00302333, Domasčov 381, 790 01  Beč laí  pod Pradečdem, v zastoupeníí: Ing.
Mgr.  Radka  Kalbaíččovaí ,  IČČO  02323346,  SČkolníí  153,  789  61   Bludov  (daí le  jen  "stavebníík")  dne
10.12.2018 podal zčaídost o vydaíníí stavebníího povoleníí na stavbu:

Zvýšení bezpečnosti chodců u autobusových zastávek Domašov, kostel
SO 101 Komunikače a zpevnečneí  pločhy

(daí le jen „stavba“) na pozemku parč.čč. st. 10/2 a parč.čč. 211/2, 213/2, 215/1, 215/2, 215/5, 351/1,
6927/1, 7030/126, 7077, 7078, 7141/2, 7224/3, 7224/5 v katastraí lníím uí zemíí Domasčov u Jesenííka.
Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí.

Stavba obsahuje:
• Míísto  pro  prčečhaí zeníí   maí  deí lku  7,00m,  sč íírčku  3,00m.  Vlevo  navazuje  na  staívajííčíí  čhodníík;

čhodníík bude v míísteč  prčečhaí zeníí  sníízčen a hmatoveč  upraven. Povrčhoveí  vody ze silniče I/44
jsou svedeny staívajííčíími betonovyími zč laby, voda ze zč labuů  bude svedena novyími prčííččnyími zč laby
v čhodnííku.

• Staívajííčíí  opečrnaí  zeď   maí  sčíírčku čča 0,75m, vyísčkovyí  rozdííl mezi prčíídlazčbou a zdíí je čča 0,10m.
Vpravo je  míísto pro prčečhaí zeníí  umíístečno na staívajííčíí  opečrnou zeď,  rčíímsa opeč rneí  zdi  bude
stavebneč  upravena tak, aby mohly byí t provedeny hmatoveí  prvky (jednaí  se prčedevsčíím o sníízčeníí
rčíímsy a nalepeníí betonoveí  dlazčby, vyísčkovyí  rozdííl v míísteč  prčečhaí zeníí bude 20mm. Na opečrneí
zdi se načhaí zíí silniččníí svodidlo, ktereí  bude v míísteč  prčečhaí zeníí pro čhodče demontovaíno.

• Čhodníík   je navrzčen ve vzdaí lenosti čča 2,00m od opečrneí  zdi; navrzčen je v min. sčíírčče 2,00m. V
míísteč  naí stupisčteč  autobusoveí  zastaívky je čhodníík rozsčíírčen na 4,60m. Podeí l naí rozč íí  krčizčovatky
míístníí komunikače (1.16č) a silniče I/44 je čhodníík navrzčen v sč íírčče 2,00m.

• Odvodnečníí  čhodnííku   je  navrzčeno sklonem povrčhu smečrem k zeleni,  kde bude  dočhaí zet  k
postupneímu vsakovaíníí povrčhovyíčh vod.

• Áutobusovaí  zastaívka vpravo (smečr Jeseníík)   a zaí liv ze zčuloveí  kostky zuů staívajíí začhovaíny, dojde
pouze k vyímečneč  staívajííčííčh silniččnííčh obrub za bezbarieíroveí  obruby v míísteč  naí stupisčteč . Pločha
naí stupisčteč  bude prčedlaí zčdečna a upravena na pruů bečzčnyí  čhodníík.  Parametry zastaívky a zaí livu
zuů staívajíí  začhovaíny.  Deí lka vyrčazovačíího uí seku LV=10m, deí lka zarčazovačíího uí seku LZ=10m,
deí lka naí stupníí hrany NH=13m. Deí lka naí stupníí hrany je staívajííčíí, hrana bude noveč  lemovaína
bezbarieírovyími  obrubnííky;  vyísčka  obruby  v  míísteč  naí stupisčteč  je  navrzčena  160mm.  SČ íírčka
pruů bečzčneího čhodnííku v míísteč  naí stupisčteč  je  navrzčena 4,70m; sč íírčka pruů čhodu mezi  naí stupníí
hranou a prčíístrčesčkem je min. 2,10m.
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• Odvodnečníí  autobusoveí  zastaívky   je  noveč  doplnečno  o  prčííččnyí  odvodnč ovačíí  zč lab  umíístečnyí  v
čhodnííku na začčaí tku staívajííčíího zaí livu. Voda bude zč labem odteíkat do navrzčeneí  vsakovačíí ryíhy.
Za prčíístrčesčkem pro čestujííčíí  je čhodnííkovyí  obrubníík sníízčen na 0mm v čeleí  deí lče prčíístrčesčku,
zajisčtečno bude odteíkaíníí prčebyteččneí  vody z naí stupisčteč  do vegetače; pruů čhod pro pečsčíí zde neníí
mozčnyí.

• Krčíízčeníí míístníí komunikače a silniče I/44   zuů stane staívajííčíí, bude provedeno olemovaíníí silniččníí
obrubou prči začhovaíníí staívajííčíího polomečru R 8,00 a R 10,00m.

• Odvodnečníí míístníí komunikače   (1.16č) bude doplnečno naí sledneč . Voda bude noveč  svedena prčed
mostníím objektem zč labem ze zčulovyíčh kostek do zč labu z prčííkopovyíčh tvaí rnič do rčeky Beč leí .
ZČ lab bude rčesčen azč  ke zpevnečneímu brčehu rčeky, osazen bude do betonu Č20/25 tl. 100mm. Ve
staniččeníí  0,031  00  vpravo  a  0,037  00  (míístníí  komunikače)  je  navrzčena  odtokovaí  vpusť
(400/400/500), kteraí  bude napojena na vsakovačíí ryíhu (vyplnečnou kamenivem 23-32). 

• Pločha pro separovanyí  odpad   je na staívajííčíím míísteč , navrzčeno je zpevnečníí dlazčbou; v deí lče 8m
bude sníízčenyí  obrubníík na 40mm, za uí ččelem pouzč itíí pločhy vozidly pro svoz odpadu.

• Prčečhod pro čhodče   je navrzčen v deí lče 7,50m, sč íírčče 4,00m. Vlevo se načhaí zíí prčííkop, kteryí  bude
zatrubnečn  potrubíím DN 400;  prčečhod pro čhodče bude navazovat  na staívajííčíí  čhodníík.  Na
silniči I/44 bude ze smečru Jeseníík prodlouzčen silniččníí obrubníík o 2,00m tak, aby navaí zal na
obrubníík u prčečhodu pro čhodče.

• Odvodnečníí  prčečhodu pro čhodče   je navrzčeno spaídovaíníím dlazčby prčečhodu smečrem k silniči
I/44.  Mezi  staívajííčíími  zč laby  a  končem  čhodnííku  budou  osazeny  prčííkopoveí  zč laby
(330/630/150) do betonoveího lozče z Č 20/25.

Podrobnosti  jsou  uvedeny  v  projektové  dokumentaci  „Zvýšení  bezpečnosti  chodců  u  autobusových
zastávek Domašov, kostel“, datum 9/2018, zodpovědný projektant: Ivan tomek, autorizovaný technik pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1301149.

Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, jako spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčííslusčnyí
podle § 40 odst. 4 píísm. a) zaíkona čč.  13/1997 Sb.,  o pozemnííčh komunikačííčh, ve znečníí  pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le  jen  "zaíkon  o  pozemnííčh  komunikačííčh")  a  podle  §  15  odst.  1  píísm.  č)  zaíkona  čč.
183/2006 Sb., o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon), ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
(daí le  jen  "stavebníí  zaíkon"),  oznamuje  podle  §  112 odst.  1  stavebníího  zaíkona  zahaí jeníí  stavebníího
rčíízeníí,  ve  ktereím  podle  §  112 odst.  2  stavebníího  zaíkona  upousčtíí  od  ohledaíníí  na  míísteč  a  uí stníího
jednaíníí. Dotččeneí  orgaíny mohou uplatnit zaívaznaí  stanoviska a uí ččastnííči rčíízeníí sveí  naímitky, poprčíípadeč
duů kazy do

10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dnem doruččeníí na uí rčedníí desče je patnaíčtyí  den po vyvečsčeníí podle § 25 odst. 2 zaíkona čč. 500/2004 Sb.,
spraívníí  rčaíd, ve znečníí  pozdeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „spraívníí  rčaí d“). K pozdeč ji  uplatnečnyím zaívaznyím
stanoviskuů m, naímitkaím, poprčíípadeč  duů kazuů m nebude prčihleídnuto. 
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad ve smyslu ustanoveníí § 36 odst. 3 zaíkona čč. 500/2004 Sb., spraívníí rčaíd, ve znečníí
pozdeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „spraívníí  rčaí d“), souččasneč  uí ččastnííkuů m rčíízeníí  prčed vydaíníím rozhodnutíí
daívaí  mozčnost  vyjaídrčit  se  k  podkladuů m rozhodnutíí,  a  to nejpozdeč ji  do  5-ti  dnuů  od  skonččeníí  lhuů ty
urččeneí  k podaí níí naímitek.
Vyísče uvedenaí  praíva lze uplatnit na pračovisčti spraívníího orgaínu (Karla ČČapka 10/1147, 790 01 Jeseníík,
5.  podlazč íí,  kančelaí rč  čč.  538).  Po  uplynutíí  teí to  lhuů ty  bude  ve  večči  vydaíno  rozhodnutíí,  ktereí  bude
oznaímeno ve smyslu § 72 spraívníího rčaídu. 

Poučení:
UÁ ččastníík  rčíízeníí  muů zče  podle  §  114  odst.  1  stavebníího  zaíkona  uplatnit  naímitky  proti  projektoveí
dokumentači, zpuů sobu provaídečníí a uzč íívaí níí stavby nebo pozčadavkuů m dotččenyíčh orgaínuů , pokud je jimi
prčíímo dotččeno jeho vlastničkeí  praívo nebo praívo zalozčeneí  smlouvou proveíst  stavbu nebo opatrčeníí
nebo  praívo  odpovíídajííčíí  veččneímu  brčemenu  k  pozemku  nebo  stavbeč .  UÁ ččastníík  rčíízeníí  ve  svyíčh
naímitkaí čh uvede skuteččnosti,  ktereí  zaklaídajíí  jeho postaveníí  jako uí ččastnííka rčíízeníí,  a duů vody podaí níí
naímitek; k naímitkaím, ktereí  prčekraččujíí  uvedenyí  rozsah, se neprčihlíízč íí.  K naímitkaím uí ččastnííkuů  rčíízeníí,
ktereí  byly  nebo  mohly  byí t  uplatnečny  prči  uí zemníím  rčíízeníí,  prči  porčizovaíníí  uí zemneč  plaínovačíí
dokumentače  nebo  prči  vydaí níí  uí zemníího  opatrčeníí  o  stavebníí  uzaívečrče  anebo  uí zemníího  opatrčeníí  o
asanači uí zemíí, se podle § 114 odst. 2 stavebníího zaíkona neprčihlíízč íí.
Povečrčenyí  zamečstnaneč  spečiaí lníího  stavebníího  uí rčadu  je  podle  §  172  odst.  1  stavebníího  zaíkona
opraívnečn prči plnečníí uí koluů  vstupovat na čizíí pozemky, stavby a do staveb s večdomíím jejičh vlastnííkuů  prči
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zjisčťovaíníí stavu stavby a pozemku nebo opatrčovaíníí duů kazuů  a dalsč ííčh podkladuů  pro vydaíníí spraívníího
rozhodnutíí nebo opatrčeníí.
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad muů zče podle § 173 odst. 1 stavebníího zaíkona ulozč it porčaídkovou pokutu do 50
000 Kčč tomu, kdo zaívazčnyím zpuů sobem ztečzčuje postup v rčíízeníí anebo plnečníí uí koluů  podle § 172 odst. 1
stavebníího zaíkona tíím, zče znemozčnč uje opraívnečneí  uí rčedníí osobeč  nebo osobeč  jíí prčizvaneí  vstup na svuů j
pozemek nebo stavbu.
Vzhledem ke skuteččnosti,  zče  se jednaí  o rčíízeníí  s velkyím poččtem uí ččastnííkuů  (§ 144 odst.  1 zaíkona čč.
500/2004 Sb.,  spraívníí  rčaí d,  ve  znečníí  pozdeč jsč ííčh  prčedpisuů ),  se  ve  smyslu  §  112 odst.  1  stavebníího
zaíkona uí ččastnííči rčíízeníí podle § 109 píísm. e) a f) stavebníího zaíkona identifikujíí označčeníím pozemkuů  a
staveb evidovanyíčh v katastru nemovitostíí prčíímo dotččenyíčh vlivem zaímečru. 
Nečhaí -li se nečkteryí  z uí ččastnííkuů  zastupovat, prčedlozč íí jeho zaí stupče píísemnou plnou moč.
UÁ ččastníík nebo jeho zaí stupče je povinen prčedlozč it na vyízvu opraívnečneí  uí rčedníí osoby pruů kaz totozčnosti.
Pruů kazem totozčnosti se rozumíí doklad, kteryí  je verčejnou listinou, v nečmzč  je uvedeno jmeíno a prčííjmeníí,
datum narozeníí a míísto trvaleího pobytu, poprčíípadeč  bydlisčteč  mimo uí zemíí ČČeskeí  republiky a z nečhozč  je
patrnaí  i podoba, poprčíípadeč  jinyí  uí daj umozčnč ujííčíí spraívníímu orgaínu identifikovat osobu, kteraí  doklad
prčedklaídaí , jako jeho opraívnečneího drzč itele.
Kazčdyí,  kdo ččiníí  uí kony jmeínem praívničkeí  osoby, musíí  prokaí zat sveí  opraívnečníí.  V teízče  večči  muů zče  za
praívničkou osobu souččasneč  ččinit uí kony jen jedna osoba.

„otisk uí rčedníího razíítka“
v.r.
Ing. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
 

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

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

Razíítko, podpis orgaí nu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí oznaímeníí:

Obdrží:
UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí do vlastnííčh rukou (§ 113 odst. 3 stavebníího zaíkona):
Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:
Obeč Beč laí  pod Pradečdem, v zastoupeníí: Ing. Mgr. Radka Kalbaíččovaí , IDDS: mg25i55

UÁ ččastnííči  rčíízeníí  -  doruččeníí  jednotliveč  (§  144  odst.  6  spraívníího  rčaídu  v  souladu  s  §  112  odst.  1
stavebníího zaíkona):
Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
RČ editelstvíí silnič a daí lnič ČČR, IDDS: zjq4rhz
Povodíí Odry, staí tníí podnik, IDDS: wwit8gq
ČČEZ Distribuče, a. s., IDDS: v95uqfy
Vak - Vodovody a kanalizače Jesenička, a. s., IDDS: knčgujn
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Milan Holbíík, Domasčov čč.p. 7, 790 01 Beč laí  pod Pradečdem
Manfred Neugebauer, Domasčov čč.p. 453, 790 01 Beč laí  pod Pradečdem 
Ánna Neugebauerovaí , Domasčov čč.p. 453, 790 01 Beč laí  pod Pradečdem
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UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí verčejnou vyhlaí sčkou (§ 144 odst. 6 spraívníího rčaídu v souladu s § 112 odst. 1
stavebníího zaíkona):
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení identifikované podle § 109 písm.
e)  a  f)  stavebního  zákona  označením  pozemků  a  staveb  evidovaných  v  katastru  nemovitostí  přímo
dotčených vlivem záměru, tedy:
parč.čč. st. 10/1, st. 11/1, st. 11/3, st. 12/2, st. 14/1, st. 15/1, st. 15/2, st. 16, st. 17, st. 18, 107, 114/1,
114/2, 114/3, 114/4, 119/1, 119/2, 119/2, 211/1, 213/1, 215/3, 215/4, 215/6, 215/7, 217/2, 217/3,
221/2, 331/2, 337, 341/2, 342, 343, 345, 351/2, 351/8, 351/7, 352,st. 606, st. 708, 6929, 7030/53,
7030/54,  7224/1,  7224/2,  7224/4,  7226  v  katastraí lníím  uí zemíí  Domasčov  a  staveb  evidovanyíčh  v
uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 7, 9, 285, 305, 355, 384, 402, 452, 453.

Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
11. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí, Masarykovo naím. čč.p. 167/1,
790 01  Jeseníík 
12. Krajskyí  uí rčad Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, IDDS: qiabfmf
13. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka čč.p. 1147/10, 790 01  Jeseníík 
14. Ágentura očhrany prčíírody a krajiny ČČeskeí  republiky, Regionaí lníí  pračovisčteč  Olomoučko, oddeč leníí
Spraíva Čhraínečneí  krajinneí  oblasti Jesenííky, IDDS: hwzdyhr
15. Obečníí uí rčad Beč laí  pod Pradečdem, silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: 8čpbpč8
16. Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t, IDDS:
6jwhpv6
17. Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
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