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Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Milena Šimarová, dveře č. 2.04
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš
Telefon: 588488160
E-mail:
milena.simarova@olomouc.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I.
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 09.02.2018 podal stavebník Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození
16/46, 783 35 Horka nad Moravou, žádost o stavební povolení na stavbu a změnu dokončené stavby
místní komunikace:
„Místní komunikace ulice Albrechtova – slepá
SO 101 – Místní komunikace “
na pozemcích parc. č. 58 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 63/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č.
65/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 68/3 v k.ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 72 v k.ú. Horka nad Moravou, obec
Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 85 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou,
ostatní plocha, parc. č. 148/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha,
parc. č. 148/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 161 v k.ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha.
Uvedeným dnem (09.02.2018) bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba a změna dokončené stavby obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy místní komunikace ulice Albrechtova včetně přidruženého dopravního
prostoru v celkové délce 118,11m. Přeměna komunikace do parametrů obytné zón y bude spočívat
ve vybudování zpomalovacího prahu, parkovacích stání a přístupových chodníků. Místní komunikace
bude mít šířku 5,50m, lokálně bude zúžena na 3,50m. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu. Dojde
k vybudování 14 podélných a 12 kolmých parkovacích stání. Stání budou mít povrch ze žulové kostky.
Na ulici Školní bude vybudován nový chodník. Na ulici Školní je také navržen zpomalovací polštář
a zpevněná plocha výhybny.
Odvodnění komunikace a dalších zpevněných ploch bude zajištěno podélným a příč ným sklonem
povrchu směrem k uličním vpustím, které jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace.
Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je založena ve správním spisu.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný
podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona oznamuje
zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu známi, a dotčeným
orgánům.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě
důkazy uplatnit podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Do podkladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc,
nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13.00 do 17:00 hodin,
2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.04, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě
s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení.
Účastník řízení může dle ustanovení §114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

II.
Seznámení s podklady rozhodnutí
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Speciální stavební úřad tímto vyrozumívá účastníky řízení, že nashromáždil veškeré podklady
nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci.
Nahlédnout do spisu a seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, 2. nadzemní
podlaží, č. 2.04, u oprávněné úřední osoby pro vyřízení a to
ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů,
počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání závazných stanovisek dotčených
orgánů a námitek účastníků řízení.
Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
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Poučení: Seznámení s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.

Ing. Jan Pavliš
zaměstnanec pověřený organizací práce na úseku
speciálního stavebního úřadu
Rozdělovník:
Účastník řízení:
1. Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
2.
3.
4.
5.
6.

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 404 02 Děčín
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc,

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
7. Vyvěšeno na úřední desce:
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Horka nad Moravou,Úřední deska, IČO: 00298948, nám. Osvobození
16/46, 783 35 Horka nad Moravou
 účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
- Vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci
práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru:
- 65/1, 198, st. 197/1, st. 197/2, st. 197/3, st. 167,st. 149/6, 149/2, st. 149/6, 149/1, st.
149/4, 149/3, st. 149/5, st. 103, st. 105, st. 107/2, 107/1, st. 86, 87, 82/2, st. 80/6, st.
108, st. 142, st. 145, st. 71, st. 70, 69, st. 67 vše v k.ú. Horka nad Moravou
Dotčený orgán:
8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779
00 Olomouc 9
9. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
10. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení odpadového
hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
11. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát,
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
12. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu
a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
13. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
14. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
15. spis
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu veřejnou
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též
způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úřední desce obecního úřadu Horka nad
Moravou včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tento obecní
úřad, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslal zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné

3

vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední
desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města Olomouce.
Datum vyvěšení:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko
Datum sejmutí:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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