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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Dne 14.03.2016 podal stavebník Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 
70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, v zastoupení: NELL PROJEKT s.r.o., 
IČO: 29209081, Plesníkova 5559, Zlín, 760 05  Zlín 5, žádost o stavební povolení na změnu 
dokončené stavby III. třídy: 

 „III/4368 Tršice - Lazníky, km 1,246 - km 3,378“ 

 
na pozemcích parc. č. 1239/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, v obci Tršice.  
 

Uvedeným dnem (14.03.2016) bylo zahájeno stavební řízení.  

 
Změna dokončené stavby obsahuje: 

Stavební úprava komunikace začíná v km 1,246(za obcí Lazníky) a končí v km 3,377 (začátek obce 
Tršice), celková délka dotčeného úseku je tedy 2 132,16m. Bude odstraněna stávající vozovka 
a vybudována vozovka nová v přibližně stejném výškovém a směrovém řešení, šířkové řešení bude 
částečně změněno z důvodu rozšíření komunikace. Komunikace bude dvoupruhová, její základní šířka 
bude 5,50m s oboustrannými krajnicemi 0,5m. Dále budou osazeny nové vpusti v  místech napojení 
účelových komunikací a vjezdů na pole. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+, další 
konstrukční vrstvy budou asfaltový beton ACP 16+, vrstva recyklace za studena a ochranná vrstva 
ŠDA, dále bude provedena úprava zemní pláně pojivem (vrstvy celkem 1000mm).  

Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným spádem povrchu komunikace do příkopů, 
horských vpustí a přilehlé zeleně. 

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.  
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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. 
 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že vedené stavební řízení je řízením s velkým počtem účastníků (§ 144 
správního řádu), je těmto dále uvedeným účastníkům řízení toto oznámení o zahájení stavebního řízení 
doručováno veřejnou vyhláškou.  

 
Vlastníci dotčených pozemků a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k dotčenému 

pozemku nebo stavbě na něm: 

 ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 
 

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): 

 správce sítě: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, 
130 00 Praha, ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  

 parc.soused:  537/1 trv.trav.porost, 537/2 orná půda, 539/2 ost.pl., 539/3 ost.pl. , 540/7 orná půda, 
540/5 orná půda , 543/1 orná půda, 543/2 orná půda , 543/4 orná půda, 543/5 orná půda , 543/6 orná 
půda,  1357 ost.pl., 1270 ost.pl., 547/1 orná půda, 547/3 orná půda, 547/2 orná půda , 551/1 lesní 
pozemek, 551/2 lesní pozemek,  1271 ost.pl., 560/1 orná půda , 560/2 orná půda, 560/6 orná půda, 
560/18 orná půda, 560/15 orná půda, 588/4 orná půda, 588/5 orná půda ,  588/6 orná půda,  588/7 
orná půda,  588/9 orná půda ,  588/10 orná půda,  588/12 orná půda, 588/13 orná půda,  588/8 orná 
půda, 588/11 orná půda, 588/14 orná půda , 588/1 orná půda, 609/8 orná půda, 609/7 orná půda, 
609/6 orná půda, 609/5 orná půda, 609/4 orná půda , 609/3 orná půda, 608/3 ost.pl., 608/4 ost.pl., 
609/2 orná půda , 609/1 orná půda, 1360 ost.pl.,  602/13 orná půda, 602/12 orná půda, 602/11 
ost.pl. , 602/10 orná půda, 1280 ost.pl., 719 lesní pozemek, 1286 ost.pl. , 689/1 lesní pozemek, 
1389 vodní plocha, 720 lesní pozemek, 721 lesní pozemek, 688 lesní pozemek, 722/2 orná půda, 
722/4 orná půda, 722/3 orná půda, 1293 ost.pl., 730/27 orná půda, 730/26 orná půda, 730/6 orná 
půda, 1240/1 ost.pl., 726/32 orná půda, 726/2 orná půda, 726/35 orná půda , 726/36 orná půda, 278 
zast.pl., vše v k.ú. Tršice.    
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Sdělení pro občanská sdružení: 
V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto oznamujeme občanským sdružením zahájení tohoto stavebního řízení. 
V případě, že věcná i místní specifikace žádosti občanského sdružení o informování o zahajovaných 
správních řízeních odpovídá předmětu tohoto stavebního řízení a takové občanské sdružení oznámí 
zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu svou účast v tomto stavebním řízení do osmi dnů ode dne 
oznámení zahájení tohoto stavebního řízení, bude mít toto občanské sdružení postavení účastníka 
tohoto stavebního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že je toto oznámení doručováno účastníkům řízení 
veřejnou vyhláškou, je dnem sdělení informace o zahájení tohoto stavebního řízení první den jejího 
zveřejnění na úřední desce Magistrátu města Olomouce a současně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Pokud ve stanovené lhůtě občanské sdružení neoznámí stavebnímu úřadu svoji účast v tomto 
řízení, nesplní zákonné podmínky pro přiznání postavení účastníka řízení a na jeho případné námitky 
a připomínky nebude brán zřetel. Občanské sdružení může ve stavebním řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 
 
 

 Ing. Milan Fazekaš 
 vedoucí oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací 

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
1. NELL PROJEKT s.r.o., IČO: 29209081, Plesníkova 5559, Zlín, 760 05  Zlín 5  
 
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
2. (D) Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 

34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
3. (D) Obecní úřad Tršice, IČO: 00299588, Úřední deska, Tršice 50, 783 57  Tršice  

Dotčený orgán: 
4. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu 

a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
5. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení vodního 

hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9  
6. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí -  oddělení odpadového 

hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
7. Obecní úřad Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57  Tršice 
8. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, 

tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
9. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, 

Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00  Olomouc 9 
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, 

Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
11. Česká republika - Ministerstvo obrany,  Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČO: 

60162694, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00  Brno 15  

Na vědomí: 
12. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00  Olomouc 9,  
13. 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 Tršice  
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 vyhlášky. 
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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. 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je 
posledním dnem oznámení.  
 
Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
Razítko 
 
 
 
Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko 
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