
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/17658/2021/MK
Sp.zn.: MJ/06027/2021/08/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498420
V Jesenííku dne 06.04.2021
 

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

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

VEŘČ EJNOU VYHLAÁ SČKOU

Výroková část:
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"), ve stavebníím rčíízeníí  prčezkoumal podle § 108 azč  114 stavebníího zaíkona
zčaídost o stavebníí  povoleníí,  kterou dne 01.02.2021 podal 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"), a na zaíkladeč  tohoto prčezkoumaíníí:

I. Vydává podle § 115 stavebníího zaíkona

s t a v e b n í   p o v o l e n í
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. 

Stavba obsahuje rekonstrukči staívajííčííčh čhodnííkuů  po obou stranaí čh silniče II/457 na uliči Hrdinuů  a 9.
kveč tna, a daí le po obou stranaí čh míístníí  komunikače ul. Zahradníí,  vsče ve mečsteč  Vidnava.  Jednaí  se o
stavbu trvalou, míístníí  komunikači IV.  trčíídy,  pro uzč íívaíníí  pečsčíími uí ččastnííky silniččníího provozu v daneí
lokaliteč  mečsta. 

• SO 101 Čhodníík ul. Hrdinuů  : zahrnuje rekonstrukči čhodnííkuů  po obou stranaí čh silniče II/457 na
uliči Hrdinuů . Stavebníí objekt je rozdeč len na dva uí seky („1“ a „2“). UÁ sek „1“ začčíínaí  napojeníím na
staívajííčíí  čhodnííky na Mííroveím naímečstíí a konččíí  napojeníím na travnatou pločhu v raímči uliče
Krasov.  UÁ sek  „2“  začčíínaí  napojeníím  na  staívajííčíí  čhodnííky  na  Mííroveím  naímečstíí  a  konččíí
napojeníím na čhodníík uliče SČkolníí. Smečroveí  a vyísčkoveí  vedeníí je zpravidla začhovaíno, v raímči
uí seku „2“ je  navrzčeno sč íírčkoveí  sjednočeníí  a  naprčíímeníí  vodííčííčh liniíí.  Prčííččnyí  sklon čhodnííku
bude proveden v hodnoteč  2,00% smečrem k vozovče, tedy od staívajííčííčh stečn objektuů . Podeí lnyí
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sklon  dosahuje  hodnot  -3,7%  azč  +3,5%,  s  vyí jimkou  uí seku  deí lky  3m  uí seku  „2“  mezi  uličíí
Sokolskaí  a čhodnííkem podeí l panelovyíčh domuů , kde podeí lnyí  sklon dosaíhne hodnotu -8,33%. 
Konstrukče dlazčby čhodnííku:  betonovaí  dlazčba  DL60 tl.  60mm, hrubeí  kamenivo L40 4/8 tl.
40mm, sčtečrkodrť SČDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimaí lníí hodnota modulu prčetvaí rnosti na zemníí
plaíni Edef,2=30MPa, na vrstveč  sčteč rkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukče dlazčby čhodnííku v míísteč  vjezdu: betonovaí/kamennaí  dlazčba DL80 tl. 80mm, hrubeí
kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, sčtečrkodrť SČDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimaí lníí hodnota modulu
prčetvaí rnosti na zemníí plaíni Edef,2=30MPa, namečrčenaí  na vrstveč  sčteč rkodrti Edef,2=50MPa.

• SO 102 Čhodníík ul. 9. kveč tna  : zahrnuje rekonstrukči čhodnííkuů  po obou stranaíčh silniče II/457
na  uliči  9.  kveč tna.  Stavebníí  objekt  je  rozdeč len  na  dva  uí seky  („3“  a  „4“).  UÁ sek  „3“  začčíínaí
napojeníím na čhodnííky na Mííroveím naímečstíí a konččíí  krčizčovatkou s uličíí Pivovarskaí . UÁ sek „4“
začčíínaí  napojeníím  na  asfaltovou  pločhu  za  vjezdem  na  pozemek  parč.čč.st.  52  a  konččíí
krčizčovatkou s uličíí Řuů zčovaí . Smečroveí  a vyísčkoveí  vedeníí je ponečhaíno zpravidla staívajííčíí, v raímči
uí seku  „3“  je  navrzčena  uí prava  naí rozč íí  krčizčovatky  ulič  Klaí sčterníí  a  9.  kveč tna.  Prčííččnyí  sklon
čhodnííku bude proveden v hodnoteč  2,00% smečrem k vozovče. Podeí lnyí  sklon dosahuje hodnot
-1,9% azč  +1,7%. Souččaí stíí je polozčeníí novyíčh silniččnííčh obrub a uí prava prčilehleí  pločhy vozovky
Konstrukče dlazčby čhodnííku:  betonovaí  dlazčba  DL60 tl.  60mm, hrubeí  kamenivo L40 4/8 tl.
40mm, sčtečrkodrť SČDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimaí lníí hodnota modulu prčetvaí rnosti na zemníí
plaíni Edef,2=30MPa, na vrstveč  sčteč rkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukče asfaltoveí  vozovky v uí seku freízovaíníí:  asfaltovyí  beton pro obrusneí  vrstvy AČO11
50/70 tl. 50mm, spojovačíí postrčik PS-Č.
Konstrukče vozovky z velkeí  kamenneí  dl. kostky v uí seku vyímečny silniččníí obruby: kamennaí  dl.
kostka velkaí  DL160 (100) tl. 160mm, hrubeí  kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, sčtečrkodrť SČDB 0/32
tl.  min.  200mm.  Minimaí lníí  hodnota  modulu  prčetvaí rnosti  pod  vrstvou  ze  sčtečrkodrti
Edef,2=60MPa.

• SO  103  Čhodníík  ul.  Zahradníí  :  zahrnuje  rekonstrukči  čhodnííkuů  po  obou  stranaí čh  míístníí
komunikače  uliče  Zahradníí.  Stavebníí  objekt  je  rozdeč len  na  dva  uí seky  („5“  a  „6“).  Začčíínaí
napojeníím na čhodnííky na Mííroveím naímečstíí  a konččíí  v míísteč  pečsč íího propojeníí  mezi uličemi
Zahradníí  a  Leíkaí renskaí .  Smečroveí  a  vyísčkoveí  vedeníí  je  ponečhaíno  staívajííčíí.  Prčííččnyí  sklon
čhodnííku bude proveden v hodnoteč  2,00% smečrem k vozovče. Podeí lnyí  sklon dosahuje hodnot
+0,1% azč  +1,5%. 
Konstrukče dlazčby čhodnííku:  betonovaí  dlazčba  DL60 tl.  60mm, hrubeí  kamenivo L40 4/8 tl.
40mm, sčtečrkodrť SČDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimaí lníí hodnota modulu prčetvaí rnosti na zemníí
plaíni Edef,2=30MPa, na vrstveč  sčteč rkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukče čhodnííku z kamenneí  dlazčby: kamennaí  dlazčba DL80 tl. 80mm, hrubeí  kamenivo L40
4/8 tl. 40mm, sčtečrkodrť SČDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimaí lníí hodnota modulu prčetvaí rnosti na
zemníí plaíni Edef,2=30MPa, namečrčenaí  na vrstveč  sčteč rkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukče asfaltoveí  vozovky v uí seku freízovaíníí:  asfaltovyí  beton pro obrusneí  vrstvy AČO11
50/70 tl. 50mm, spojovačíí postrčik PS-Č.

• Odvedeníí desčťovyíčh vod zuů staívaí  u vsčečh stavebnííčh objektuů  beze zmečny, ve staívajííčíím stavu.
ČČaí st  vod  bude  vsakovaína  krytem  čhodnííkuů ,  zbytek  odveden  prčííččnyím  sklonem  k  okraji
silniččnííčh obrubnííkuů  a naí sledneč  do staívajííčííčh uliččnííčh vpustíí.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektoveí  dokumentači „Oprava čhodnííkuů  na uliči Hrdinuů ,  9.  kveč tna a
Zahradníí  ve  Vidnaveč“,  datum  vypračovaíníí:  05/2020,  zodpovečdnyí  projektant:  Ing.  Milan  Marčinov,
ČČKAIT 1201150.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektoveí  dokumentače ovečrčeneí  ve stavebníím rčíízeníí; prčíípadneí

zmečny nesmíí byí t provedeny bez povoleníí spečiaí lníím stavebníím uí rčadem.
2. Na  stavenisčti  bude  stavebnííkem  zajisčtečno  na  viditelneím  míísteč  vyvečsčeníí  sčtíítku  „stavba

povolena“  s  uvedeníím  uí dajuů :  označčeníí  stavby,  stavebnííka,  zhotovitele,  kteryí  orgaín  stavbu
povolil a termíín dokonččeníí stavby. Stavebníík uččiníí opatrčeníí, aby po dobu realizače stavby byla
zajisčtečna ččitelnost uvedenyíčh uí dajuů .

3. Prči  provaídečníí  stavby musíí  byí t  dodrzčeny Tečhničkeí  kvalitativníí  podmíínky staveb pozemnííčh
komunikačíí.
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4. Stavbu  smíí  provaídeč t  pouze  opraívnečnyí  subjekt.  Stavebníík  prčed  zahaí jeníí  stavebnííčh  pračíí
píísemneč  oznaímíí spečiaí lníímu stavebníímu uí rčadu termíín zahaí jeníí vyístavby a identifikaččníí uí daje
stavebníího podnikatele, kteryí  bude stavbu provaídeč t.

5. Stavebníík je povinen dbaí t na rčaídnou prčíípravu a provaídečníí stavby, musíí míít na zrčeteli zejmeína
očhranu zč ivota a zdravíí osob nebo zvíírčat, očhranu zč ivotníího prostrčedíí a majetku, i sčetrnost k
sousedstvíí.

6. Stavebníík  zajistíí  vytyččeníí  prostoroveí  polohy stavby podle ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače
osobou  k  tomu  opraívnečnou.  Protokol  o  vytyíččeníí  bude  prčedlozčen  k  zčaídosti  o  vydaíníí
kolaudaččníího souhlasu.

7. Stavebníík zajistíí, aby na stavbeč  nebo na stavenisčti byla k dispoziči ovečrčenaí  dokumentače stavby
nebo jejíí zmečny.

8. Stavenisčteč  bude zrčíízeno tak, aby se stavba mohla rčaídneč  a bezpeččneč  provaídeč t, nesmíí dočhaí zet k
ohrozčovaíníí  a  nadmečrneímu  obtečzčovaíníí  okolíí,  ohrozčovaíníí  bezpeččnosti  provozu  na  pozemníí
komunikači. Prčed zahaí jeníím stavby bude prčedaíno stavenisčteč  se zadokumentovaíníím jeho stavu.

9. Zarčíízeníí stavenisčteč  a sklaídky budou nejpozdeč ji k datu dokonččeníí stavby odstranečny.
10. V dostateččneím ččasoveím prčedstihu budou vlastnííči, prčííp. naí jemči stavbou dotččenyíčh pozemkuů

informovaíni o termíínu zahaí jeníí stavby.
11. Po dobu vsčečh etap realizače stavby stavebníík zajistíí prčíístup k okolníím nemovitostem, k síítíím

tečhničkeího vybaveníí a k pozčaí rníím zarčíízeníím; stejneč  tak je nutno začhovat i prčíístup a prčííjezd
mj. i pro potrčeby zaíčhranneí  sluzčby a pozčaí rníí očhrany.

12. Stavebníík zajistíí  splnečníí  níízče uvedenyíčh pozčadavkuů ,  danyíčh v souhlasneím stanovisku, ktereí
vydal  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  04.08.2020  pod  čč.j.
MJ/35906/2020/02/OZČ P:
Staí tníí spraíva v očhraneč  ovzdusčíí: 
a)  Prči  ččinnostečh  produkujííčííčh  pračh  do  ovzdusčíí  je  nezbytneí  zaveíst  opatrčeníí  vedoučíí  ke
sníízčeníí prasčnosti (naprč. prči rčezaíníí stavebnííčh materiaí luů  pouzč íít tečhnologii s odsaívaíníím, resp.
vodníím zkraípečníím, oččistu vsčečh mečhanizmuů  prči odjíízčdečníí z upravovaneí  pločhy, mokryí  uí klid
prčíípadneč  zneččisčtečnyíčh  dotččenyíčh  komunikačíí,  prči  sučheím  poččasíí  zkraípečníím  zamezit  sč íírčeníí
pračhu v ovzdusčíí, rčaí dneč  oplačhtovat prasčnyí  naíklad prči prčesunečh, minimalizači uí niku pračhu
do vneč jsč íího prostrčedíí apod.).

13. Stavebníík  zajistíí  splnečníí  níízče  uvedenyíčh  pozčadavkuů ,  danyíčh  v  souhlasneím  zaívazneím
stanovisku, ktereí  vydal Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí dne 14.09.2020 pod
čč.j. MJ/44400/2020/02/OZČ P/JM:
Se stavbou souhlasííme za teččhto podmíínek:
a)  Prči  realizači  stavby nesmíí  dojíít  ke zneččisčtečníí  podzemnííčh a  povrčhovyíčh vod stavebníím
materiaí lem. Pouzč íívaneí  mečhanizaččníí prostrčedky musíí byí t v dobreím tečhničkeím stavu a musíí
byí t dodrzčovaína preventivníí opatrčeníí k zabraínečníí prčíípadnyím uí kapuů m čči uí nikuů m ropnyíčh laí tek
(naprč.  uí kapy pohonnyíčh hmot a olejuů  ze stavebnííčh strojuů ) a čementovyíčh laí tek do vodníího
toku.  Stavebníí  materiaí l  a  odpad  budou  skladovaíny  tak,  aby  ani  prči  zvyísčenyíčh  pruů točííčh
nemohlo dojíít k jejičh splaveníí do vodníího toku.
b) Bečhem stavby nesmíí dojíít k posčkozeníí brčehuů  a koryta vodníího toku nad raímeč nezbytnyíčh
stavebnííčh pračíí. Jakyíkoliv zaí sah do brčehuů  nebo do koryta vodníího toku musíí byí t projednaín se
spraívčem vodníího toku a s vodopraívníím uí rčadem.
č) V koryteč  vodníího toku nebude uklaídaín zčaídnyí  materiaí l (stavebníí materiaí l, zemina z vyíkopku,
apod.).  Na  brčezííčh  vodníího  toku  nebude  skladovaín  lehče  odplavitelnyí  stavebníí  materiaí l,
zaívadneí  laí tky,  stavebníí  odpad,  vytečzčenaí  zeminy.  Bude  zabezpeččeno,  aby ani  prči  zvyísčenyíčh
pruů točííčh a sraí zčkaí čh nedosčlo k jejičh splaveníí do vodníího toku.
d)  Po   ukonččeníí  stavebnííčh  pračíí  budou  pozemky uvedeny  do  puů vodníího  stavu  a  vesčkeryí
materiaí l odvezen.

14. a) Stavebníí praíče, dotyíkajííčíí se krajskeí  komunikače (silniče II/457), je mozčneí  provaídeč t azč  na
zaíkladeč  rozhodnutíí  o  povoleníí  zvlaí sčtníího  uzč íívaíníí,  vydaneím  prčííslusčnyím  silniččníím  spraívníím
uí rčadem (Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí)
b) Prčed zahaí jeníím pračíí bude silniččníí teč leso krajskeí  komunikače protokolaí rneč  prčedaíno jejíím
vlastnííkem,  zastoupenyím  majetkovyím  spraívčem  (Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  p.o.,
Strčedisko uí drzčby SČumperk). Doklad o prčedaíníí bude prčedlozčen ke kolaudači stavby.
č)  Vlastníí  stavbou  nesmíí  dojíít  k  narusčeníí  čči  zhorsčeníí  odtokovyíčh  pomečruů  v  prostoru
rekonstruovanyíčh čhodnííkuů .
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d) Koneččnaí  uí prava povrčhu vozovky podeí l silniččníího obrubnííku bude provedena nejpozdeč ji do
konče rčííjna (prčed zimníím obdobíím).
e) Po dokonččeníí  pračíí  na stavbeč  čhodnííkuů  bude dotččeneí  silniččníí  teč leso krajskeí  komunikače
protokolaí rneč  vraí čeno jejíímu vlastnííkovi, zastoupeneímu majetkovyím spraívčem (Spraíva silnič
Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk).

15. Stavbou budou prčíímo dotččeny nebo dojde prčiblíízčeníí k síítíím verčejneí  tečhničkeí  infrastruktury
vlastnííkuů /spraívčuů , jak je uvedeno ve vyjaídrčeníí:
a) Web4Soft Internet s.r.o. dne 23.07.2020 pod čč.j. 2020/130/ZČ a 
b) ČETIN a.s. dne 14.07.2020 pod čč.j. 697147/20
č) Z Distribuče, a,s. dne 14.07.2020 pod zn. 001109794723
d) GridServičes, s.r.o. dne 15.07.2020 pod zn. 5002184848
Podmíínky zahrnuty v uvedenyíčh vyjaídrčenííčh budou prči realizači stavby respektovaíny.

16. Prčed zahaí jeníím stavebnííčh pračíí bude na stavenisčti vytyččena poloha vesčkeryíčh dotččenyíčh síítíí
tečhničkeího  vybaveníí  a  s  tíímto  vytyíččeníím  musíí  byí t  prokazatelneč  seznaímeni  pračovnííči
stavebníího podnikatele, kterčíí budou provaídeč t stavebníí praíče. Vytyíččeníí síítíí bude provedeno za
uí ččasti prčííslusčnyíčh vlastnííkuů  (spraívčuů ) v souladu s jejičh vyjaídrčeníím. O vytyíččeníí bude proveden
zaípis  do  stavebníího  denííku.  Prči  provaídečníí  stavby  bude  zabezpeččena  jejičh  očhrana  prčed
posčkozeníím,  a  to  i  trčetíí  osobou.  Staívajííčíí  zarčíízeníí  v  provozovaíníí  čči  spraívčuů  síítíí  tečhničkeí
infrastruktury budou po dobu stavby trvale prčíístupneí  pro opravy, uí drzčbu a prčííjezd vozidel, nad
vedeníím bude dodrzčen zaíkaz zrčizovat sklaídky, pojezd tečzčkeí  tečhniky.

17. Vyskytnou-li se prči provaídečníí  zemnííčh pračíí podzemníí vedeníí v projektu nezakreslenaí , musíí
byí t dalsč íí provaídečníí stavby prčizpuů sobeno skuteččneímu stavu za dozoru prčííslusčnyíčh spraívčuů .

18. Vsčečhna  vyjaídrčeníí  a  stanoviska  spraívčuů  verčejneí  infrastruktury  a  dotččenyíčh  orgaínuů  staí tníí
spraívy, kteraí  budou v dobeč  zahaí jeníí stavebnííčh pračíí neplatnaí , budou obnovena dle aktuaí lníího
stavu. Bez teččhto aktualizačíí nesmíí byí t stavebníí praí če zahaí jeny.

19. Stavba bude dokonččena v termíínu: 12/2021.
20. Po dokonččeníí stavby pozčaídejte spečiaí lníí stavebníí uí rčad o vydaíníí kolaudaččníího souhlasu podle §

122 stavebníího zaíkona. 

UÁ ččastnííči rčíízeníí podle § 27 odst.. 1 spraívníího rčaídu:
• Mečsto Vidnava, IČČO 00303585, Mííroveí  naímečstíí 80, 790 55  Vidnava 
• Olomoučkyí  kraj,  IČČO  60609460,  Jeremenkova  1191/40a,  Hodolany,  779  00  Olomouč,

hospodarčeníí  se  svečrčenyím  majetkem  kraje:  Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  prčííspečvkovaí
organizače, IČČO 70960399, Lipenskaí  753/120, Hodolany, 779 00 Olomouč, Strčedisko uí drzčby
SČumperk

• SEMPŘONEMO, s.r.o., IČČO 02615169, Na Hraí zi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava
• Simpla Fačtory s.r.o., IČČO 09293922, trč. Svobody 956/31, 779 00 Olomouč
• Mičhal Píísek, nar. 07.10.1978, Řuů zčovaí  242, 790 55 Vidnava
• Čharita Jeseníík, IČČO 60339241, Zaímečkeí  naímečstíí 2/2, 790 01 Jeseníík
• ČČEZ Distribuče, a.s., IČČO 24729035, Tepličkaí  874/8, Dečččíín IV-Podmokly, 405 02 Dečččíín
• GasNet, s.r.o., IČČO 27295567, Klíísčskaí  940/96, Klíísče, 400 01 UÁ stíí nad Labem
• Web4Soft Internet s.r.o., IČČO 28595734, Masarykovo naím. 60/5, 790 01 Jeseníík
• ČETIN, a.s., IČČO 04084063, ČČeskomoravskaí  2510/19, Libenč , 190 00 Praha 9

Odůvodnění:
Stavebníík dne 01.02.2021 podal zčaídost o vydaíníí stavebníího povoleníí na stavbu. Dnem podaíníí zčaí dosti
bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí. Jelikozč  prčedlozčenaí  zčaí dost nebyla uí plnaí , nebyla dolozčena vsčemi podklady
potrčebnyími  pro  jejíí  prozkoumaíníí,  a  jejíí  nedostatky  nebylo  mozčneí  odstranit  prči  podaí níí,  spečiaí lníí
stavebníí  uí rčad píísemnostíí  ze dne 16.02.2021 vyzval stavebnííka, aby prčedlozčenou zčaídost ve lhuů teč  do
30.04.2021 doplnil; souččasneč  usneseníím z teíhozč  dne rozhodl o prčerusčeníí vedeneího stavebníího rčíízeníí. 
Po doplnečníí podkladuů  spečiaí lníí stavebníí uí rčad píísemnostíí ze dne 17.02.2021 oznaímil podle § 112 odst.
1 stavebníího zaíkona zahaí jeníí stavebníího rčíízeníí dotččenyím orgaínuů m a vsčem znaímyím uí ččastnííkuů m rčíízeníí.
Jelikozč  zčaí dost  o  stavebníí  povoleníí  a  prčipojenaí  projektovaí  dokumentače  poskytovaly  dostateččnyí
podklad pro posouzeníí navrhovaneí  stavby a stanoveníí podmíínek k jejíímu provaídečníí, upustil spečiaí lníí
stavebníí uí rčad podle § 112 odst. 2 stavebníího zaíkona od ohledaíníí na míísteč  a uí stníího jednaíníí a stanovil
lhuů tu  10  dnuů  ode  dne  doruččeníí  oznaímeníí  zahaí jeníí  stavebníího  rčíízeníí  pro  uplatnečníí  zaívaznyíčh
stanovisek  dotččenyíčh  orgaí nuů  a  naímitek,  poprčíípadeč  duů kazuů  uí ččastnííkuů  rčíízeníí  s  upozornečníím,  zče  k
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pozdeč ji  uplatnečnyím zaívaznyím stanoviskuů m a  naímitkaím,  poprčíípadeč  duů kazuů m,  nebude prčihleídnuto.
Souččasneč  v oznaímeníí  o zahaí jeníí  stavebníího rčíízeníí  byli  uí ččastnííči  rčíízeníí  upozornečni,  zče  k naímitkaím,
ktereí  mohly byí t uplatnečny prči  uí zemníím rčíízeníí,  prči  porčizovaíníí  regulaččníího plaínu nebo prči  vydaívaíníí
uí zemníího opatrčeníí o stavebníí uzaívečrče anebo uí zemníího opatrčeníí o asanači uí zemíí, se ve smyslu § 114
odst.  2  stavebníího  zaíkona  neprčihlíízč íí.  Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  takeí  uí ččastnííky  stavebníího  rčíízeníí
uvečdomil, zče ke dni 26.03.2021 bude ukonččeno shromazčďovaíníí  podkladuů  pro vydaíníí  rozhodnutíí,  ve
lhuů teč  5 dnuů  od uvedeneího data se pak s podklady mohli seznaímit, nahlíízčet u spečiaí lníího stavebníího
uí rčadu a vyjaídrčit se k nim. 
Ve stanovenyíčh lhuů taí čh nebyly ze strany uí ččastnííkuů  rčíízeníí ani dotččenyíčh orgaí nuů  uččinečny zčaídneí  kroky.
Doruččeno  bylo  pouze  souhlasneí  vyjaídrčeníí  uí ččastnííka  rčíízeníí  Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  p.o.,
Strčedisko uí drzčby SČumperk, vydaneí  dne 24.02.2021, s odvolaíníím na prčedčhozíí stanovisko.
V raímči stavebníího rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčezkoumal podanou zčaídost a prčipojeneí  podklady z
hledisek § 111 stavebníího zaíkona,  projednal  ji  s  uí ččastnííky rčíízeníí  a s  dotččenyími orgaíny a posoudil
stanoviska a prčipomíínky. 
Obsahem povolovaneí  stavby je rekonstrukče staívajííčííčh čhodnííkuů . Stavba je navrzčena v míísteč  stavby
puů vodníí, uzč íívaíníí se nemečníí. Orgaín uí zemníího plaínovaíníí ve večči vydal vyjaídrčeníí, zče zaívazneí  stanovisko
nevydaívaí , a souččasneč  mj. konstatuje, zče zaímečr je v souladu s platnou uí zemneč  plaínovačíí dokumentačíí
Mečsta Vidnava a je prčíípustnyí. Je zrčejmeí , zče pozčadavky § 111 odst. 1 píísm. a) stavebníího zaíkona byly
tedy splnečny.
Projektovaí  dokumentače  prčipojenaí  k  zčaídosti  byla  zpračovaína  osobou  s  prčííslusčnou  autorizačíí,  v
souladu  s  prčíílohou  čč.  8  vyhlaí sčky  čč.  146/2008  Sb.,  o  rozsahu  a  obsahu  projektoveí  dokumentače
dopravnííčh. Z prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače vyplyívaí , zče stavba je navrzčena v souladu s platnyími
normami a  tečhničkyími  prčedpisy.  Na zaíkladeč  uvedeneího  lze  ovečrčit,  zče  projektovaí  dokumentače  je
uí plnaí ,  prčehlednaí  a  jsou  v  odpovíídajííčíí  míírče  rčesčeny  obečneí  pozčadavky  na  vyístavbu,  čozč  doklaídaí
naplnečníí pozčadavku § 111 odst. 1 píísm. b) stavebníího zaíkona.
Pro posouzeníí zajisčtečníí prčííjezdu ke stavbeč  vččetneč  vččasneího vybudovaíníí tečhničkeího, poprčíípadeč  jineího
vybaveníí  potrčebneího  k  rčaídneímu  uzč íívaíníí  stavby,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  vyčhaí zel  z  prčedlozčeneí
projektoveí  dokumentače. Z teí to vyplyívaí ,  zče zajisčtečníí  prčíístupu na stavbu je po staívajííčííčh pozemnííčh
komunikačííčh.  Zaí sady organizače vyístavby jsou popsaíny a dokladujíí  proveditelnost  stavby,  ččíímzč  je
splnečn pozčadavek § 111 odst. 1 píísm. č) stavebníího zaíkona. 
Dotččeneí  orgaíny se vyjaídrčily k povoleníí  stavby souhlasneč ,  ččíímzč  je naplnečn pozčadavek  § 111 odst. 1
píísm. d) stavebníího zaíkona.
Prči  ovečrčeníí  uí ččinkuů  budoučíího uzč íívaíníí  stavby, ve smyslu § 111 odst.  2 stavebníího zaíkona, spečiaí lníí
stavebníí uí rčad vyčhaí zel z prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače stavby zpračovaneí  opraívnečnou osobou
ve  smyslu  stavebníího  zaíkona  s  prčihleídnutíím  k  §§  158  a  159  stavebníího  zaíkona  Takeí  vyčhaí zel  z
dolozčenyíčh podkladuů , zejmeína zaívaznyíčh stanovisek, rozhodnutíí, souhlasuů  a jinyíčh opatrčeníí dotččenyíčh
orgaí nuů , ktereí  čhraíníí v rčíízeníí verčejneí  zaí jmy podle zvlaí sčtnííčh prčedpisuů ; tato byla souhlasnaí  a vzaí jemneč
si  neodporovala.  Uskuteččnečníím  stavby  nebo  jejíím  uzč íívaíníím  tak  nejsou  ohrozčeny  zaí jmy  čhraínečneí
zaíkonem  o  pozemnííčh  komunikačííčh,  provaídeččíí  vyhlaí sčkou  k  tomuto  zaíkonu,  stavebníím  zaíkonem,
prčedpisy  vydanyími  k  jeho  provaídečníí  a  dalsč íími  zvlaí sčtníími  prčedpisy  zejmeína  na  uí seku  očhrany
zč ivotníího  prostrčedíí.  Pozčadavky  dotččenyíčh  orgaínuů ,  ktereí  se  vztahovaly  na  povolovanou  stavbu
prčedmečtnyím  stavebníím  povoleníím,  stanovil  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  v  podmíínkaí čh  pro  provedeníí
stavby.  V  souvislosti  je  nutneí  uveíst,  zče  provedeníím  stavby  dojde  ke  zvyísčeníí  komfortu  uí ččastnííkuů
silniččníího provozu a tíím zvyísčeníí jeho bezpeččnosti v dotččeneí  lokaliteč .
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad se v raímči probííhajííčíího rčíízeníí zabyíval teízč  otaí zkou vymezeníí okruhu uí ččastnííkuů
rčíízeníí ve smyslu § 109 stavebníího zaíkona. Vymezen byl tedy stavebníík, vlastnííči pozemkuů , na kteryíčh
maí  byí t stavba provedena, a daí le bylo v rčíízeníí zkoumaíno, zda mohou byí t prčíímo dotččena praíva osob,
kteraí  vyplyívajíí z vlastničtvíí stavby na pozemku, na ktereím maí  byí t stavba provaídečna, a zda mohou byí t
dotččena praíva odpovíídajííčíí  veččneímu brčemeni k tomuto pozemku nebo stavbeč . Takeí  bylo zkoumaíno,
zda mohou byí t  prčíímo dotččena praíva  osob,  kteraí  vyplyívajíí  z  vlastničtvíí  sousedníího pozemku nebo
stavby na nečm, a zda mohou byí t prčíímo dotččena praíva odpovíídajííčíí veččneímu brčemenu k sousedníímu
pozemku. Prči vymezovaíníí okruhu uí ččastnííkuů  stavebníího rčíízeníí, s ohledem mozčneího dotččeníí jejičh praív,
vyčhaí zel  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  zejmeína  z  rozsahu  povolovaneí  stavby,  odstupuů  stavby  od  hranič
pozemkuů  a  staveb na ničh,  mozčnostečh a zpuů sobu zaí sobovaíníí  stavby materiaí lem,  a mozčnyíčh vlivuů
provaídečníí stavby na sousedníí pozemky a stavby (naprč. prasčnost, hluččnost, nutnost provedeníí stavby ze
sousedníího pozemku apod.), mozčnyíčh vlivuů  realizovaneí  stavby na sousedníí pozemky a stavby vččetneč
síítíí tečhničkeí  infrastruktury. Na zaíkladeč  vyísče uvedeneího dospeč l spečiaí lníí stavebníí uí rčad k zaívečru, zče v
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daneím  prčíípadeč  toto  praívníí  postaveníí  prčííslusčíí  vedle  stavebnííka  subjektuů m:  SEMPŘONEMO,  s.r.o.,
Simpla Fačtory s.r.o., 
Mičhal  Píísek,  Čharita  Jeseníík,  Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  prčííspečvkovaí  organizače,  Strčedisko
uí drzčby  SČumperk,  ČČEZ  Distribuče,  a.  s.,  GasNet,  s.r.o.,  GasNet  Sluzčby,  s.r.o.,  Web4Soft  Internet  s.r.o.,
ČETIN a.s., Povodíí Odry, staí tníí podnik, a vlastnííči pozemku 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 staveb
evidovanyíčh 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.
Prčed vydaíníím rozhodnutíí spečiaí lníí stavebníí uí rčad uvedeneí  opeč tovneč  ovečrčil nahleídnutíím do evidenče
katastru  nemovitostíí  dostupnyíčh  daí lkovyím  prčíístupem.  Na  zaíkladeč  vyísče  uvedeneího  spolu  s
prčezkoumaíníím prčedlozčeneí  projektoveí  dokumentače spečiaí lníí stavebníí uí rčad posoudil, zče provaídečníím
povolovaneí  stavby tak nebudou prčíímo dotččeny vlastničkaí  praíva dalsč ííčh vlastnííkuů  sousednííčh pozemkuů
nebo  staveb  na  ničh  a  ani  prčíímo  dotččena  praíva  osob,  ktereí  majíí  k  sousedníím  pozemkuů m  praívo
odpovíídajííčíí veččneímu brčemenu.

Spečiaí lníí stavebníí uí rčad prči prčezkoumaíníí zčaí dosti o vydaíníí stavebníího povoleníí vyčhaí zel z naí sledujííčííčh
podkladuů  rozhodnutíí dolozčenyíčh pro jeho vydaíníí:

• ZČ aídost o stavebníí povoleníí
• Plnaí  moč
• Projektovaí  dokumentače
• Vyípisy z katastru nemovitostíí
• Souhlasy vlastnííkuů  pozemkuů  dotččenyíčh stavbou a jejíím provedeníím
• Plaín kontrolnííčh prohlíídek stavby
• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  stavebníího  uí rčadu  a  uí zemníího  plaínovaíníí  –  orgaí n  uí zemníího

plaínovaíníí dne 31.08.2020 pod čč.j. MJ/44447/2020/OSUUP/Čha: stanovisko nevydaívaí
• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí  dne  11.08.2020  pod  čč.j.

MJ/35905/2020/MK: souhlas
• Mečstskyí  uí rčad Vidnava, silniččníí spraívníí uí rčad dne 08.06.2020: souhlas
• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  04.08.2020  pod  čč.j.

MJ/35906/2020/02/OZČ P: viz. podmíínka čč. 12
• Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  zč ivotníího  prostrčedíí  dne  14.09.2020  pod  čč.j.

MJ/44400/2020/02/OZČ P/JM: viz. podmíínka čč. 13
• Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí - orgaín staí tníí pamaí tkoveí

peíčče dne 20.01.2021 pod čč.j. MJ/03619/2021/OSUUP/Kru: souhlas
• Poličie ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík,

Dopravníí  inspektoraí t  Jeseníík  dne  15.07.2020  pod  čč.j.  KŘPM-76496-1/ČČJ-2020-141106:
souhlas

• Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje,  uí zemníí  odbor Jeseníík dne 22.07.2020 pod čč.j.
HSOL-3858-2/2020: souhlas

• Krajskaí  hygieničkaí  staniče Olomoučkeího kraje se síídlem v Olomouči dne 27.07.2020 pod čč.j.
KHSOČ/23940/2020/SU/HOK: stanovisko nevydaívaí

• Mečsto Vidnava dne 22.07.2020: souhlas
• Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk dne 24.02.2021 pod zn. SSOK-

ČE 3902/2021 v naívaznosti  na vyjaídrčeníí  zn.  SSOK-SČU 15807/2020 ze dne 22.07.2020: viz.
podmíínka čč. 14

• Web4Soft Internet s.r.o. dne 23.07.2020 pod čč.j. 2020/130/ZČ a: viz. podmíínka čč. 15
• ČETIN a.s. dne 14.07.2020 pod čč.j. 697147/20: viz. podmíínka čč. 15
• ČČEZ Distribuče, a,s. dne 14.07.2020 pod zn. 001109794723: viz. podmíínka čč. 15
• GridServičes, s.r.o. dne 15.07.2020 pod zn. 5002184848: viz. podmíínka čč. 15
• Povodíí Odry, s.p. dne 04.09.2020 pod zn. POD/13070/2020/9232/813.07: souhlas
• ČČEZ IČT Servičes, a.s. dne 09.03.2020 pod zn. 0700180167: nedojde k dotččeníí
• Internet Expert s.r.o. dne 02.04.2020: nedojde k dotččeníí
• Vodafone Čzečh Řepublič a.s. dne 13.07.2020 pod zn. 200713-2030190561: nedojde k dotččeníí
• T-Mobile Čzečh Řepublič a.s. dne 13.07.2020 pod zn. E29756/20: nedojde k dotččeníí
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Z prčedlozčenyíčh podkladuů  a stanovisek dotččenyíčh orgaínuů  a dalsč ííčh posouzeníí  pak spečiaí lníí  stavebníí
uí rčad  dospeč l  k  zaívečru,  zče  uskuteččnečníím  stavby  nebudou  ohrozčeny verčejneí  zaí jmy ani  neprčimečrčeneč
omezena čči  ohrozčena praíva a praívem čhraínečneí  zaí jmy uí ččastnííkuů  rčíízeníí.  Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad prči
posouzeníí  zčaí dosti  stavebnííka  zajistil  vzaí jemnyí  soulad  prčedlozčenyíčh  stanovisek  dotččenyíčh  orgaínuů
vyzčadovanyíčh zvlaí sčtníími prčedpisy a zahrnul je do podmíínek rozhodnutíí. Takeí  stanovil dalsčíí podmíínky,
ktereí  v  nezbytneí  míírče  stanovíí  pozčadavky  na  provaídečníí  stavby  z  hlediska  organizače  vyístavby  ve
vztahu k očhraneč  prčíírody a krajiny.  Stanovenyími podmíínkami rozhodnutíí  zajistil  spečiaí lníí  stavebníí
uí rčad  očhranu zaí jmuů  uí ččastnííkuů  rčíízeníí  s  duů razem na rčaídnyí  pruů bečh  provaídečníí  stavby s  ohledem na
očhranu  zč ivotníího  prostrčedíí,  očhranu  síítíí  tečhničkeího  vybaveníí,  bezpeččnost  praíče  prči  provaídečníí
stavebnííčh pračíí, prčíístupu k nemovitostem apod. Prči stanoveníí termíínu dokonččeníí stavby na prosineč
2021 spečiaí lníí stavebníí uí rčad vyčhaí zel prčíímo z uí dajuů  uvedenyíčh v zčaídosti. Spečiaí lníí stavebníí uí rčad takeí
uvedl  podmíínku  provedeníí  stavby  pouze  opraívnečnyím  subjektem  a  oznaímeníí  jeho  identifikaččnííčh
uí dajuů  prčed  zahaí jeníím  stavby,  z  duů vodu  zajisčtečníí  očhrany  verčejnyíčh  zaí jmuů ,  provedeníí  stavby
opraívnečnyím subjektem. Podmíínky vlastnííkuů  verčejneí  infrastruktury byly zapračovaíny do podmíínek pro
provedeníí stavby. Mozčneí  pozčadavky na rčesčeníí  naíhrad prčíípadnyíčh sčkod a majetkopraívníí  vyporčaídaíníí
jsou obečneč  rčesčeny prčííslusčnyími ustanoveníími obččanskeího zaíkonííku, a nebyly zahrnuty do podmíínek
tohoto rozhodnutíí.
Vzhledem k tomu, zče v raímči stavebníího rčíízeníí nebyla uplatnečna naímitka, poprčíípadeč  duů kaz uí ččastnííkuů
rčíízeníí,  ani  zaívaznaí  stanoviska dotččenyíčh  orgaínuů ,  ktereí  by braínily  vydaíníí  stavebníího povoleníí,  a  v
pruů bečhu rčíízeníí spečiaí lníí stavebníí uí rčad neshledal duů vody, ktereí  by braínily povoleníí a provedeníí stavby,
rozhodl zpuů sobem uvedenyím ve vyíroku tohoto rozhodnutíí. 

Upozornečníí:
• Omezeníí obečneího uzč íívaíníí pozemnííčh komunikačíí prči realizači stavby je mozčneí  proveíst azč  na

zaíkladeč  povoleníí vydaneím prčííslusčnyím silniččníím spraívníím uí rčadem (§ 24 zaíkona o pozemnííčh
komunikačííčh). 

• K osazeníí souvisejííčíí prčečhodneí  uí pravy provozu je nutneí  vydaíníí stanoveníí dle § 77 zaíkona čč.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čh nečkteryíčh zaíkonuů  (zaíkon o
silniččníím provozu), ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů .

• Praí če, prči kteryíčh dojde k uzč íívaíníí pozemnííčh komunikačíí jinyím nezč  obvyklyím zpuů sobem nebo
k jinyím uí ččeluů m, nezč  pro ktereí  jsou urččeny, je trčeba povoleníí prčííslusčneího silniččníího spraívníího
uí rčadu (§ 25 zaíkona o pozemnííčh komunikačííčh).

• Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk dne 24.02.2021 pod zn. SSOK-
ČE 3902/2021 v naívaznosti na vyjaídrčeníí zn. SSOK-SČU 15807/2020 ze dne 22.07.2020:
◦ Nesmíí  dočhaí zet  k  posčkozeníí  dlaí zčdečneí  vozovky  mimo  provaídečneí  vyíkopoveí  praíče  a

zčaídneímu zaí sahu čči posčkozeníí staívajííčíí asfaltoveí  vozovky.
◦ U  čhodnííku  v  tečsneí  blíízkosti  s  vozovkou  krajskeí  komunikače  upozornč ujeme,  zče  bude

dočhaí zet prči provaídečníí zimníí uí drzčby k nahrnutíí snečhu na teč leso čhodnííku a pozčadujeme,
aby snííh z čhodnííku byl uklaídaín mimo vozovku krajskeí  komunikače.

◦ Prčíípadneí  uí pravy svisleího s vodorovneího dopravníího značčeníí si provede zčadatel na svoje
naíklady.

◦ Bečhem  stavby  nesmíí  dojíít  k  posčkozeníí  odvodnečníí  a  ostatnííčh  souččaí stíí  a  prčííslusčenstvíí
komunikače.

◦ ZČ aídnyí  materiaí l nebude bečhem stavby skladovaín na vozovče krajskeí  komunikače.
◦ Po  dobu  60  mečsííčuů  od  protokolaí rníího  vraíčeníí  pozemku  bude  zčadatel  zabezpeččovat

pruů bečzčneč  a  bez  prodleníí  odstranč ovaíníí  zaívad  vzniklyíčh  nedokonalyím  spojeníím
konstrukččnííčh  vrstev čči  poklesem vyíplneč  vyíkopu a uhrazovat  naí sledneí  sčkody vznikleí  v
duů sledku teččhto zaívad.

◦ Po dokonččeníí  stavby dojde k majetkopraívníímu vyporčaídaíníí  a na naíklady investora bude
vypračovaín  oddeč lovačíí  geometričkyí  plaín,  kteryí  je  nutneí  odsouhlasit  vlastnííkem  silniče
II/457,  zastoupenyím  majetkovyím  spraívčem  (Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  p.o.,
Strčedisko uí drzčby SČumperk), a to prčed sčhvaí leníím katastraí lníím uí rčadem. Zpuů sob prčevodu je
nutno projednat na majetkopraívníím odboru Olomoučkeího kraje.
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Poučení účastníků:
Proti  tomuto  rozhodnutíí  se  lze  odvolat  do  15  dnuů  ode  dne  jeho  oznaímeníí  ke  Krajskeímu  uí rčadu
Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, podaíníím u zdejsč íího spraívníího orgaínu.
Odvolaíníí se podaívaí  s potrčebnyím poččtem stejnopisuů  tak, aby jeden stejnopis zuů stal spraívníímu orgaínu a
aby kazčdyí  uí ččastníík dostal jeden stejnopis. Nepodaí -li uí ččastníík potrčebnyí  poččet stejnopisuů , vyhotovíí je
spraívníí orgaín na naíklady uí ččastnííka. Odvolaíníím lze napadnout vyírokovou ččaí st rozhodnutíí, jednotlivyí
vyírok nebo jeho vedlejsč íí ustanoveníí. Odvolaíníí jen proti oduů vodnečníí rozhodnutíí je neprčíípustneí .
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  po  dni  nabytíí  praívníí  moči  stavebníího  povoleníí  zasčle  stavebnííkovi  jedno
vyhotoveníí ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače a sčtíítek obsahujííčíí identifikaččníí uí daje o povoleneí  stavbeč .
Dalsčíí  vyhotoveníí ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače zasčle vlastnííkovi stavby, pokud neníí stavebnííkem.
Stavebníík je povinen sčtíítek prčed zahaí jeníím stavby umíístit na viditelneím míísteč  u vstupu na stavenisčteč  a
ponečhat jej tam azč  do dokonččeníí stavby, prčíípadneč  do vydaíníí kolaudaččníího souhlasu; rozsaíhleí  stavby
se mohou označčit jinyím vhodnyím zpuů sobem s uvedeníím uí dajuů  ze sčtíítku.
Stavba nesmíí byí t zahaí jena, dokud stavebníí povoleníí nenabude praívníí moči. Stavebníí povoleníí pozbyívaí
platnosti, jestlizče stavba nebyla zahaí jena do 2 let ode dne, kdy nabylo praívníí moči.

„otisk uí rčedníího razíítka“

v.r.
Ing. Katerčina Ivanovaí
vedoučíí Odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Poplatek:
Spraívníí poplatek podle zaíkona čč. 634/2004 Sb., o spraívnííčh poplatčííčh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
se nevymečrčuje.

Toto  rozhodnutí  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 rozhodnutíí:

Obdrží:
UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí do vlastnííčh rukou (§ 112 odst. 1 stavebníího zaíkona):
Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:
1. Mečsto Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IDDS: 2jms255 

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
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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 stavby 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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