
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/09484/2021/MK
Sp.zn.: MJ/06027/2021/06/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498420
V Jesenííku dne 17.02.2021
 

Mečsto Vidnava, IČČO 00303585, Mííroveí  naímečstíí 80, 790 55  Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IČČO
04973984, Adolfoviče 60, 790 01  Beč laí  pod Pradečdem

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘČ EJNOU VYHLAÁ SČKOU

Stavebníík, Mečsto Vidnava, IČČO 00303585, Mííroveí  naímečstíí 80, 790 55  Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA
s.r.o., IČČO 04973984, Adolfoviče 60, 790 01  Beč laí  pod Pradečdem (daí le jen "stavebníík") dne 01.02.2021
podal zčaídost o vydaí níí stavebníího povoleníí na stavbu:

Oprava chodníků na ulici Hrdinů, 9. května a Zahradní ve Vidnavě
SO 101 Čhodníík ul. Hrdinuů

SO 102 Čhodníík ul. 9. kveč tna
SO 103 Čhodníík ul. Zahradníí

na pozemku st. p. 50/1, 51, 61, 64, 86/1, 87/1, 87/6, 358, parč. čč. 50, 51, 53, 54, 61, 75/1, 283, 340/1,
340/2, 342/3, 342/4, 518/4, 518/13, 518/14, 518/15, 518/16, 518/22, 536/1 v katastraí lníím uí zemíí
Vidnava. Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí.

Stavba obsahuje rekonstrukci stávajících chodníků po obou stranách silnice II/457 na ulici Hrdinů a 9.
května, a dále po obou stranách místní komunikace ul. Zahradní, vše ve městě Vidnava.  Jedná se o stavbu
trvalou,  místní  komunikaci  IV.  třídy,  pro  užívání  pěšími  účastníky  silničního  provozu  v  dané  lokalitě
města. 

• SO 101 Chodník ul. Hrdinů  : zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách silnice II/457 na
ulici Hrdinů. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („1“ a „2“). Úsek „1“ začíná napojením na
stávající  chodníky na Mírovém náměstí  a končí napojením na travnatou plochu v rámci  ulice
Krasov. Úsek „2“ začíná napojením na stávající chodníky na Mírovém náměstí a končí napojením
na chodník ulice Školní. Směrové a výškové vedení je zpravidla zachováno, v rámci úseku „2“ je
navrženo šířkové sjednocení a napřímení vodících linií. Příčný sklon chodníku bude proveden v
hodnotě  2,00%  směrem  k  vozovce,  tedy  od  stávajících  stěn  objektů.  Podélný  sklon  dosahuje
hodnot -3,7% až +3,5%, s výjimkou úseku délky 3m úseku „2“ mezi ulicí Sokolská a chodníkem
podél panelových domů, kde podélný sklon dosáhne hodnotu -8,33%. 
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm,
štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.  min.  200mm. Minimální  hodnota modulu přetvárnosti  na zemní  pláni
Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce dlažby chodníku v místě vjezdu: betonová/kamenná dlažba DL80 tl.  80mm, hrubé
kamenivo L40 4/8 tl.  40mm, štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.  min. 200mm. Minimální hodnota modulu
přetvárnosti na zemní pláni Edef,2=30MPa, naměřená na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.

• SO 102 Chodník ul. 9. května  : zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách silnice II/457 na
ulici 9. května. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („3“ a „4“). Úsek „3“ začíná napojením na

Tel.: 584 498 420 e-mail: katarina.mačenauerova@mujes.čz www.jesenik.org
Masarykovo naím 167/1, 790 01  Jeseníík
pračovisčteč : Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 1/4



chodníky na Mírovém náměstí a končí křižovatkou s ulicí Pivovarská. Úsek „4“ začíná napojením
na asfaltovou plochu za vjezdem na pozemek parc.č.st.  52 a končí křižovatkou s ulicí  Růžová.
Směrové a výškové vedení je ponecháno zpravidla stávající, v rámci úseku „3“ je navržena úprava
nároží  křižovatky ulic  Klášterní  a 9.  května.  Příčný sklon chodníku bude proveden v  hodnotě
2,00% směrem k vozovce. Podélný sklon dosahuje hodnot -1,9% až +1,7%. Součástí je položení
nových silničních obrub a úprava přilehlé plochy vozovky
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm,
štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.  min.  200mm. Minimální  hodnota modulu přetvárnosti  na zemní  pláni
Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce asfaltové vozovky v úseku frézování: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70
tl. 50mm, spojovací postřik PS-C.
Konstrukce  vozovky  z  velké  kamenné dl.  kostky  v  úseku výměny silniční  obruby:  kamenná dl.
kostka velká DL160 (100) tl. 160mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.
min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti pod vrstvou ze štěrkodrti Edef,2=60MPa.

• SO  103  Chodník  ul.  Zahradní  :  zahrnuje  rekonstrukci  chodníků  po  obou  stranách  místní
komunikace  ulice  Zahradní.  Stavební  objekt  je  rozdělen  na  dva  úseky  („5“  a  „6“).  Začíná
napojením  na  chodníky  na  Mírovém  náměstí  a  končí  v  místě  pěšího  propojení  mezi  ulicemi
Zahradní a Lékárenská. Směrové a výškové vedení je ponecháno stávající. Příčný sklon chodníku
bude proveden v hodnotě 2,00% směrem k vozovce.  Podélný sklon dosahuje hodnot +0,1% až
+1,5%. 
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm,
štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.  min.  200mm. Minimální  hodnota modulu přetvárnosti  na zemní  pláni
Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce chodníku z kamenné dlažby: kamenná dlažba DL80 tl. 80mm, hrubé kamenivo L40
4/8 tl. 40mm, štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na
zemní pláni Edef,2=30MPa, naměřená na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce asfaltové vozovky v úseku frézování: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70
tl. 50mm, spojovací postřik PS-C.

• Odvedení dešťových vod zůstává u všech stavebních objektů beze změny, ve stávajícím stavu. Část
vod  bude  vsakována  krytem  chodníků,  zbytek  odveden  příčným  sklonem  k  okraji  silničních
obrubníků a následně do stávajících uličních vpustí.

Podrobnosti  jsou  uvedeny  v  projektové  dokumentaci  „Oprava  chodníků  na  ulici  Hrdinů,  9.  května  a
Zahradní ve Vidnavě“, datum vypracování: 05/2020, zodpovědný projektant: Ing. Milan Marcinov, ČKAIT
1201150.

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 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  k  datu  26.03.2021  bude  ukonččeno
shromazčďovaíníí podkladuů  pro vydaíníí rozhodnutíí ve večči. Souččasneč  uí ččastnííkuů m rčíízeníí daívaí  ve smyslu
ustanoveníí  §  36  odst.  3  spraívníího  rčaídu  mozčnost  vyjaídrčit  se  k  podkladuů m  rozhodnutíí  prčed  jeho
vydaí níím,  a  to  ve  lhuů teč  5  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. 545.
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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
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. Katerčina Ivanovaí
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  do vlastnííčh rukou (§ 112 odst.  1 v souladu s § 113 odst.  3 stavebníího
zaíkona):
Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:
1. Mečsto Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IDDS: 2jms255 
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UÁ ččastnííči  rčíízeníí  -  doruččeníí  jednotliveč  (§  112 odst.  1  stavebníího zaíkona v souladu s § 144 odst.  6
spraívníího rčaídu v souladu):
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:
2. SEMPŘONEMO, s.r.o., IDDS: fewb8zs 
3. Simpla Fačtory s.r.o., IDDS: hqbb93i
4. Mičhal Píísek, Řuů zčovaí  242, 790 55  Vidnava
5. Čharita Jeseníík, IDDS: wgvnz99
6.  Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  prčííspečvkovaí  organizače,  Strčedisko  uí drzčby  SČumperk,  IDDS:
ur4k8nn
7. ČČEZ Distribuče, a. s., IDDS: v95uqfy
8. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
9. GasNet Sluzčby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
10. Web4Soft Internet s.r.o., IDDS: ijčjsba
11. ČETIN a.s., IDDS: qa7425t
12. Povodíí Odry, staí tníí podnik, IDDS: wwit8gq

UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí verčejnou vyhlaí sčkou (§ 112 odst. 1 stavebníího zaíkona v souladu s § 144 odst.
6 spraívníího rčaídu v souladu):
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm 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:
13. pozemky parč.čč. st. 42, st. 50/2, st. 52, st. 60, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, st.
69, st. 70, st. 71, st. 72, st. 75/1, st. 78, st. 81/1, st. 81/2, st. 82, st. 83, st. 87/2, st. 87/3, st. 87/4, st.
87/5, st. 88, st. 224, st. 267/2, st. 272/1, st. 272/2, st. 276, 329/1, 344/1, 344/2, st. 398, st. 460, st.
461, 518/3, 537  v katastraí lníím uí zemíí Vidnava a stavy evidovaneí  v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez
čč.p./čč.e. i pod čč.p. 35, 36, 37, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 66, 100, 195, 241, 249, 250, 255, 277,
291, 292, 293, 328.
 
Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
14. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí  -  orgaín staí tníí  pamaí tkoveí
peíčče, Masarykovo naím. 167/1, 790 01  Jeseníík 
15. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 
16. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, silniččníí spraívníí uí rčad, Karla ČČapka
1147/10, 790 01  Jeseníík 
17. Mečstskyí  uí rčad Vidnava, silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: 7ywbajq
18. Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík, Dopravníí inspektoraí t Jeseníík,
IDDS: 6jwhpv6
19. Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
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