
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/24588/2019
Sp.zn.: MJ/03626/2019/09/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 14.5.2019
 

Mečsto  Jeseníík,  IČČO  00302724,  Masarykovo naím.  167/1,  790 01   Jeseníík,  v  zastoupeníí:  Ing.  Libor
Habrnaí l, nar. 11.3.1978, Hrusčovskaí  1858/4, 702 00  Ostrava

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOU

Mečsto  Jeseníík,  IČČO  00302724,  Masarykovo naím.  167/1,  790 01   Jeseníík,  v  zastoupeníí:  Ing.  Libor
Habrnaí l, nar. 11.3.1978, Hrusčovskaí  1858/4, 702 00  Ostrava (daí le jen "zčadatel") dne 21.1.2019 podal
zčaídost o vydaíníí společčneího povoleníí na stavbu:

Řešení infrastruktury Za kotelnou v Bukovicích
SO 100 Komunikače

SO 300 Desčťovaí  kanalizače
SO 400 Verčejneí  osveč tleníí

(daí le jen „stavba“) na pozemku parč. čč.  196, 197, 198, 199/1, 199/2, 200, 233, 1340/5, 1340/29 v
katastraí lníím uí zemíí Bukoviče u Jesenííka. Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno společčneí  uí zemníí a stavebníí
rčíízeníí (daí le jen "společčneí  rčíízeníí").

Stavba rčesč íí novostavbu míístníí komunikače, naívrh noveího odvodnečníí komunikače a vyístavbu verčejneího
osveč tleníí. Jednaí  se o trvalou stavbu.
SO 100 Komunikače: Stavebníí objekt  zahrnuje vyístavbu jednopruhoveí  míístníí komunikače, kategorie
MO1k  4,35/4,35/30.  Komunikače  bude  napojena  na  staívajííčíí  míístníí  komunikači,  na  konči  bude
opatrčena uí vraťovyím obratisčtečm. Jíízdníí pruh je navrzčen v zaíkladníí sč íírčče 3,25m, ve smečru od staívajííčíí
komunikače bude po praveí  straneč  provedena nezpevnečnaí  krajniče sčíírčky 0,50m ze sčtečrkodrti, po leveí
straneč  zpevnečnaí  krajniče  sč íírčky  0,60m,  navrzčena  jako  odvodnč ovačíí  zč lab  z  kamenneího  sčestirčaídku;
odvodnč ovačíí  zč lab je navrzčen takeí  naprčííčč  komunikačíí  na začčaí tku uí seku. Vozovka na konči  obratisčteč
bude lemovaína obrubnííky s vyísčkou hrany 0čm, ulozčenyími  do betonoveího lozče  s boččníími  opečrami.
Souččaí stíí  objektu jsou noveí  sjezdy k plaínovaneí  vyístavbeč  rodinnyíčh domuů ,  staívajííčíí  sjezdy nebudou
dotččeny.  Prčííččnyí  sklon  vozovky  komunikače  je  navrzčen  jednostrannyí  v  hodnoteč  2,50%,  klesajííčíí  k
zpevnečneí  krajniče. Sklon zemníí plaíneč  je navrzčen ve stejneím smečru v hodnoteč  3,00%. Podeí lnyí  sklon
kopííruje staívajííčíí  stav, dosahuje hodnoty od 4,56% do 11,68%. Napojeníí  na staívajííčíí  komunikači je
navrzčeno jako stykoveí  v sč íírčče 3,70m. Vozovka komunikače je navrzčena ve skladbeč : asfalt strčednečzrnnyí
ÁČO11  40mm,  spojovačíí  postrčik  z  modifikovaneí  asfaltoveí  emulze  PS,  EK,  obalovaneí  kamenivo
strčednečzrnneí  ÁČP16 70mm, infiltraččníí postrčik z kationaktivníí asfaltoveí  emulze PI, EK, sčteč rkodrť SČDÁ
fr. 32/63, sčteč rkodrť SČDÁ fr. 0/63; plaínč  bude zhutnečna na 45MPa. 
SO 300 Desčťovaí  kanalizače: Stavebníí objekt rčesč íí odvod desčťoveí  vody z navrzčeneí  komunikače. Desčťovaí
voda bude svedena podeí lnyími a prčííččnyími sklony komunikače na odvodnč ovačíí  zč laíbek,  ve ktereím je
navrzčeno čelkem 6ks monolitičkyíčh  betonovyíčh vpustíí  s  litinovou mrčíízč íí.  Do vpustíí  bude napojeno
potrubíí  z  PVČ roury DN250.  V teč le  vpustíí  bude provedena odkalovačíí  prohlubenč .  Vpusť VP1 bude
napojena na ččistííčíí sčačhtiči VSČ1, tato sčačhta pak bude napojena na retenččníí zasakovačíí objekt slozčenyí
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ze vsakovačííčh boxuů . Zasakovačíí objekt je navrzčen o rozmečrečh dl. 8,8 x sč . 3,2 x v. 1,32m, umíístečn bude
v hloubče 2,5m pod tereínem. Souččaí stíí vsakovačíího objektu budou dveč  ččistííčíí sčačhty opatrčeny poklopy
pro prčeteččeníí v prčíípadeč  extreímnííčh sraí zček. Vsakovačíí boxy budou ulozčeny na 20čm vrstvu sčtečrkodrti a
obaleny  separaččníí  geotextiliíí.  Zemníí  plaínč  komunikače  bude  odvodnečna  do  podeí lneího  trativodu  z
perforovaneí  vsakovačíí trubky s drenaí zčníím obsypem, ulozčeneím na nepropustneí  vrstveč  a  napojeneím
do uliččnííčh vpustíí.
SO 400 Verčejneí  osveč tleníí:   Jednaí  se  o  rozsčíírčeníí  vedeníí  verčejneího  osveč tleníí  v  deí lče  čča  199m a  o
vyístavbu 10ks novyíčh osveč tlovačííčh boduů ,  podeí l noveč  budovaneí  komunikače. Ze staívajííčíího stozčaí ru
verčejneího  osveč tleníí,  se  staívajííčíím  zemníím  kabelem,  bude  provedeno  odboččeníí  novyím  zemníím
kabelovyím vedeníím, ze stozčaí roveí  svorkovniče. Trasa noveího vedeníí osveč tleníí vede podeí l leveí  strany
noveí  komunikače, prčed pozemkem parč.čč. 1340/66 krčíízč íí novou komunikači a pokraččuje po jejíí praveí
straneč .  Hloubka  kabeloveího  vyíkopu  pro  ulozčeníí  noveího  zemníího  kabeloveího  vedeníí  bude  0,8m  v
zeleneím travnateím paí su podeí l komunikače a 1,2m protlakem pod komunikačíí a ve vjezdečh na parčely
k ŘD. Osveč tlovačíí body verčejneího osveč tleníí budou umíístečny čča 0,5m od hrany noveč  budovaneí  míístníí
asfaltoveí  komunikače.
Navržena místní úprava provozu (dopravní značení č. IP10a „Slepá pozemní komunikace“,  IZ 8a „Zóna s
dopravním omezením 30km/h“  a  IZ  8b „konec  zóny s  dopravním omezením 30km/h“)  není  součástí
projednání ve společném řízení. Úprava provozu bude nutné projednat samostatným opatřením obecné
povahy. 

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) a § 169 odst. 4
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 § 94m stavebníího zaíkona zahaí jeníí společčneího
rčíízeníí,  ve  ktereím podle  §  94m odst.  3  stavebníího zaíkona upousčtíí  od ohledaíníí  na  míísteč  a  uí stníího
jednaíníí. Dotččeneí  orgaíny mohou uplatnit zaívaznaí  stanoviska a uí ččastnííči rčíízeníí sveí  naímitky do

15-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 uí ččastnííky
rčíízeníí vyrozumíívaí , zče nejpozdeč ji k datu 20.6.2019 bude ukonččeno shromazčďovaíníí podkladuů  pro vydaí níí
rozhodnutíí ve večči a souččasneč  ve smyslu ustanoveníí § 36 odst. 3 zaíkona čč. 500/2004 Sb., spraívníí rčaí d,
ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „spraívníí rčaí d“) uí ččastnííkuů m rčíízeníí prčed vydaíníím rozhodnutíí daívaí
mozčnost  vyjaídrčit  se  k  podkladuů m  rozhodnutíí,  a  to  nejpozdeč ji  ve  lhuů teč  5-ti  pračovnííčh  dnuů  od
uvedeneího data.  Po uplynutíí  teí to  lhuů ty  bude ve  večči  vydaíno rozhodnutíí,  ktereí  bude oznaímeno ve
smyslu § 72 spraívníího rčaídu.
Vyísče  uvedenaí  praíva  je  mozčneí  uplatnit  na  pračovisčti  Mečstskeího  uí rčadu  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a
silniččníího hospodaí rčstvíí, Karla ČČapka 10/1147, 790 01 Jeseníík, 5. podlazč íí, kančelaí rč  čč. 538.

Poučení:
Zaívaznaí  stanoviska dotččenyíčh orgaínuů , naímitky uí ččastnííkuů  rčíízeníí musíí byí t uplatnečny nejpozdeč ji ve vyísče
stanoveneí  lhuů teč  15-ti dnuů , jinak se k nim neprčihlíízč íí. K zaívaznyím stanoviskuů m a naímitkaím k veččem, o
kteryíčh bylo rozhodnuto prči vydaí níí uí zemneč  plaínovačíí dokumentače, se neprčihlíízč íí. K naímitkaím, ktereí
prčekraččujíí rozsah a nesplnč ujíí pozčadavky § 89 odst. 4 stavebníího zaíkona, se neprčihlíízč íí. UÁ ččastníík rčíízeníí
ve svyíčh naímitkaí čh uvede skuteččnosti, ktereí  zaklaídajíí jeho postaveníí jako uí ččastnííka rčíízeníí, a duů vody
podaí níí naímitek.
Obeč  muů zče  uplatnit  naímitky  k  očhraneč  zaí jmuů  obče a  zaí jmuů  obččanuů  obče.  Vlastníík  pozemku  nebo
stavby, na kteryíčh maí  byí t pozčadovanyí  zaímečr uskuteččnečn, neníí-li saím zčadatelem, nebo ten, kdo maí  jineí
veččneí  praívo k tomuto pozemku nebo stavbeč ,  nebo osoba,  jejíízč  vlastničkeí  nebo jineí  veččneí  praívo k
sousedníím  stavbaím  anebo  sousedníím  pozemkuů m  nebo  stavbaím  na  ničh  muů zče  byí t  společčnyím
povoleníím prčíímo dotččeno, muů zče uplatnč ovat naímitky proti projednaívaneímu zaímečru v rozsahu, jakyím
je jejíí  praívo prčíímo dotččeno.  Osoba,  kteraí  je uí ččastnííkem rčíízeníí  podle zvlaí sčtníího praívníího prčedpisu,
muů zče uplatnč ovat naímitky pouze v rozsahu, v jakeím je projednaívanyím zaímečrem dotččen verčejnyí  zaí jem,
jehozč  očhranou se podle zvlaí sčtníího praívníího prčedpisu zabyívaí .
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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 ;  k  naímitkaím,  ktereí  prčekraččujíí
uvedenyí  rozsah, se 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
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.
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.
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 ),  stavebníí  uí rčad  ve smyslu §  94m odst.  2
stavebníího zaíkona doruččuje oznaímeníí o zahaí jeníí rčíízeníí a dalsč íí uí kony v rčíízeníí uí ččastnííkuů m rčíízeníí podle
§ 94k píísm. a) azč  d) a dotččenyím orgaínuů m jednotliveč ; uí ččastnííky podle § 27 odst. 1 spraívníího rčaídu jsou
vzčdy uí ččastnííči podle § 94k píísm. a), č) a d). UÁ ččastnííči rčíízeníí  podle § 94k píísm. e) se v oznaímeníí  o
zahaí jeníí rčíízeníí a v dalsč ííčh uí konečh v rčíízeníí doruččovanyíčh verčejnou vyhlaí sčkou identifikujíí označčeníím
pozemkuů  a staveb evidovanyíčh v katastru nemovitostíí dotččenyíčh vlivem stavebníího zaímečru.

„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: ………………………………………..

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

Obdrží:
UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí jednotliveč  (§ 94k píísm. a) azč  d) stavebníího zaíkona, ve smyslu § 94m odst. 2
stavebníího zaíkona):
Stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné
věcné právo, není-li sám stavebníkem a vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Mečsto Jeseníík,  v zastoupeníí:  Ing.  Libor Habrnaí l,  Hrusčovskaí  čč.p.  1858/4, Moravskaí  Ostrava,  702 00
Ostrava 
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Mečsto Jeseníík, Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Oddeč leníí majetku, Masarykovo naím. čč.p. 167/1, 790 01  Jeseníík 
Martin Čzedronč , SČkolníí čč.p. 25/1, 790 01  Jeseníík 
Martin Smital, Luččníí čč.p. 1309/1, 790 01  Jeseníík 
MUDr. Ándrea Vessovaí , Lipovskaí  čč.p. 1168/54, 790 01  Jeseníík 
ČČEZ Distribuče, a. s., Tepličkaí  874/8, Dečččíín IV-Podmokly, 405 02 Dečččíín
GasNet, s.r.o., Klíísčskaí  940/96, Klíísče, 400 01 UÁ stíí nad Labem
ÁTEX- spol. s r.o., Vaí zčneího 21/3, ŘČ eččkoviče, 621 00 Brno
Ing. Sonč a Petrovaí , Posčtovníí čč.p. 197/11, 790 01  Jeseníík 
Staí tníí pozemkovyí  uí rčad, Husinečkaí  1024/11a, ZČ izčkov, 130 00 Praha
Petr Hudeč, Lelkova čč.p. 310/39, Jundrov, 637 00  Brno 
Jana Hudčovaí , Lelkova čč.p. 310/39, Jundrov, 637 00  Brno 
Řaiffeisenbank a.s., Hvečzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha

UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí verčejnou vyhlaí sčkou (§ 144 odst. 6 spraívníího rčaídu v souladu s § 94k píísm. e)
stavebníího zaíkona, ve smyslu § 94m odst. 2 stavebníího zaíkona):
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tedy:
parč.čč. 195, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213/3, 213/7, 213/8, 213/9, 214, 215/1, 215/2,
216,  217,  218,  219,  220,  229,  230,  231/1,  231/2,  231/5,  231/6,  232/1,  232/2,  232/3,  253,  254,
1340/27, 1340/28, 1340/30, 1340/31, 1340/64, 1340/65, 1340/66 v katastraí lníím uí zemíí Bukoviče u
Jesenííka a staveb evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 115, 139, 162,
176, 179, 242, 252, 291, 421. 

Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí  -  orgaín uí zemníího plaínovaíníí,
Masarykovo naím. čč.p. 167/1, 790 01  Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí,  Masarykovo naím. čč.p. 167/1,
790 01  Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka čč.p. 1147/10, 790 01  Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí - silniččníí spraívníí uí rčad, Karla ČČapka čč.p.
1147/10, 790 01  Jeseníík 
Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího  kraje,  uí zemníí  odbor  Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t,  IDDS:
6jwhpv6
Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
Krajskaí  hygieničkaí  staniče  Olomoučkeího kraje  se  síídlem v Olomouči,  UÁ zemníí  pračovisčteč  SČumperk,
IDDS: 7zyai4b
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