
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/49287/2021/MK
Sp.zn.: MJ/48034/2021/02/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498420
V Jesenííku dne 13.09.2021

 
Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory, v zastoupeníí: Ing. Miroslav
Knaípek, IČČO 88359115, Brčustkova 587/27, 700 30  Ostrava

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOU

Mečsto Zlateí  Hory, IČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76  Zlateí  Hory, v zastoupeníí: Ing. Miroslav
Knaípek,  IČČO 88359115, Brčustkova 587/27, 700 30  Ostrava (daí le  jen "stavebníík")  dne 06.09.2021
podal zčaídost o povoleníí zmečny stavby prčed jejíím dokonččeníím na stavbu:

Komunikace pro rodinné domy u školy ve Zlatých Horách
SO 01 - Komunikače

(daí le jen "stavba") na pozemku parč. čč. 1306/4, 1393/1 v katastraí lníím uí zemíí Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh.
Uvedenyím dnem bylo rčíízeníí o zmečneč  stavby prčed jejíím dokonččeníím zahaí jeno. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  vydal na stavbu stavebníí povoleníí  čč.j.  MJ/66239/2019/MK
(sp.zn. MJ/34147/2019/ODSH/MK) ze dne 17.12.2019.

Jedná  se  o  výstavbu  komunikace  a  chodníku  k  plánovaným  rodinným  domům.  Komunikace  začíná
napojením na ul. Wolkerova, její konec bude navazovat na slepou část ul. Na Sídlišti.
Změna stavby je požadována v rozsahu: 

• Posun  komunikace  v  km  0,000  až  0,080  o  0,7m  jižním  směrem,  s  tím  související  úprava
napojovacích oblouků na ul. Wolkerova nově s poloměrem R=5,5m (původně navržený poloměr
R=6,0m) a úprava prvního oblouku komunikace nově s poloměrem R=14,0m (původně navržený
poloměr R=12,0m).

• Změna podélného sklonu v  km 0,015 až 0,085 na 1,6% (původně navrženo 1,2%),  související
návrh vpustí v nových polohách.

• Provedení  stavby  bez  realizace  parkoviště  v  blízkosti  zdravotního  střediska,  zahrnujícího  4
parkovací stání s kolmým způsobem řazení.

• Posun výhybny, navržené původně v km 0,104 až 0,128,  o 7,0m.
• Úpravu režimu provozu na jednosměrný, a to ve směru z ul. Wolkerova na ul. Na Sídlišti (původní

návrh  umožňoval  obousměrný  provoz).  Související  dopravní  značení  podléhá  samostatnému
procesu,  stanovení  místní  úpravy  provozu  opatřením  obecné  povahy.  S  ohledem  na  uvedené
dopravní značení nebude předmětem projednání změny stavby před jejím dokončením.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Komunikace pro rodinné domy u školy ve Zlatých
Horách“,  datum:  06/2021,  archivní  číslo:  mk-2018-14-01,  kterou  označil  Ing.  Miroslav  Knápek,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102989.
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Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí,  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"), v souladu s § 118 odst. 3 stavebníího zaíkona oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebníího zaíkona zahaí jeníí rčíízeníí o zmečneč  stavby prčed jejíím dokonččeníím, 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.

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  14.10.2021  bude  ukonččeno
shromazčďovaíníí podkladuů  pro vydaíníí rozhodnutíí ve večči. Souččasneč  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“)  daívaí
uí ččastnííkuů m rčíízeníí mozčnost vyjaídrčit se k podkladuů m rozhodnutíí prčed jeho vydaíníím, a to nejpozdeč ji 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  spečiaí lníího  stavebníího  uí rčadu  (Mečstskyí  uí rčad
Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí,  K.  ČČapka  10/1147,  790  01  Jeseníík,  5.  podlazč íí,
kančelaí rč  čč. 545.)

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.
Nečhaí -li se nečkteryí  z uí ččastnííkuů  zastupovat, prčedlozč íí jeho zaí stupče píísemnou plnou moč.
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.
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
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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 (§ 113 odst. 3 stavebníího zaíkona):
Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:
Mečsto Zlateí  Hory, v zastoupeníí: Ing. Miroslav Knaípek, IDDS: s3wi8gr 

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:
Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqčh9m
Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor, a.s., IDDS: 86igb9x
ČČEZ Distribuče, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., v zastoupeníí: GasNet Sluzčby s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČETIN a.s., IDDS: qa7425t

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:
pozemek parč.čč. 1266/1, 1269/1, 1269/6, 1269/7, 1269/9, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1304, 1305, 1306/5, 1306/6, 1306/7, 1306/8, 1306/9, 1306/10,
1306/11,  1306/12,  1306/13,  1306/14,  1306/15,  1306/16,  1306/17,  1306/18,  1306/19,  1306/20,
1306/21, 1307, 1308/1, 1308/2, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319,
1320, 1321, 1326, 1783, 1784, 1785/1, 1785/2, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793,
1798, 1799 v katastraí lníím uí zemíí Zlateí  Hory v Jesenííkaí čh a stavby evidovaneí  v uvedeneím katastraí lníím
uí zemíí bez ččp/čče i pod čč.p. 252, 253, 255, 256, 498, 514, 518, 520, 521, 533, 673, 678, 679, 714, 715,
721.

Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, Odbor stavebníího uí rčadu, IDDS: rx8a99k
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 
Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie Olomoučkeího kraje,  uí zemníí  odbor Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t  Jeseníík,
IDDS: 6jwhpv6
Mečstskyí  uí rčad Zlateí  Hory, silniččníí spraívníí uí rčad, IDDS: rx8a99k
Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
Krajskaí  hygieničkaí  staniče  Olomoučkeího kraje  se  síídlem  v  Olomouči,  uí zemníí  pračovisčteč  SČumperk,
IDDS: 7zyai4b
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