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Navrhovatel:  

 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  

Olomouc 9 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 (doručováno veřejnou vyhláškou)  

 

 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Ing. Petr Foltýnek, ředitel, IČO 70960399, 

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, 

kterou zastupuje NELL PROJEKT s.r.o., Zuzana Kuchařová, jednatelka společnosti, IČO 29209081, 

Plesníkova 5559, 760 05  Zlín  

 (dále jen "stavebník") dne 09.02.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

"III/4368 Tršice - Lazníky, ZÚ - km 1,246" 

SO 101 - Komunikace, začátek úseku - km 1,246 (SSOK) 

SO 102 - Silniční obrubníky v obci Lazníky 

SO 103 - Chodníky v obci Lazníky 

 

na pozemku st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 52/1 (lesní 

pozemek), parc. č. 568/2 (trvalý travní porost), parc. č. 568/3 (trvalý travní porost), parc. č. 569 (trvalý travní 

porost), parc. č. 570/7 (trvalý travní porost), parc. č. 571/1 (zahrada), parc. č. 571/2 (zahrada), parc. č. 591 

(ostatní plocha), parc. č. 592/1 (ostatní plocha), parc. č. 596 (ostatní plocha), parc. č. 603/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 623/1 (ostatní plocha), parc. č. 623/2 (ostatní plocha), parc. č. 644/1 (ostatní plocha), parc. č. 645 

(ostatní plocha), parc. č. 647 (zahrada), parc. č. 634/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lazníky, parc. č. 

609/9 (orná půda), parc. č. 1239/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Tršice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

stavební řízení.  

 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu krajské silnice III/4368 v obci Lazníky a dále mezi obcí Lazníky a Tršice po 

km 1,246. 

SO 101 - Komunikace, začátek úseku - km 1,246 

Stavební objekt 101 zahrnuje konstrukci vozovky v celé délce řešeného úseku  

SO 102 - Silniční obrubníky v obci Lazníky 

Stavební objekt 102 zahrnuje výstavbu silničních obrubníků, které lemují komunikaci v obci Lazníky 

SO 103 - Chodníky v obci Lazníky 

Stavební objekt 103 zahrnuje rekonstrukci (předláždění) chodníků a obrubníků na vnější straně chodníku v obci Lazníky 

 

Konstrukční skladby ploch 

Stavební úprava komunikace v intravilánu (ZÚ - km 0,700) z asfaltového povrchu je navržena v konstrukční skladbě: 

asfaltový beton ACO 11 +      40 mm 

spojovací postřik, EP, 0,25 kg/m2  

asfaltový beton ACP 16+      60 mm 
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infiltrační postřik, E, 0,4 kg/m2  

recyklace za studena 0/63 CA (na místě)    250 mm 

ochranná vrstva ŠDA 0/63                   150 mm 

Sanace pláně (ŠD fr. 0/150)     500 mm 

separační tkaná qeotextilie 40/40 s pevností v tahu 40 kN/m  

celkem        1000 mm 

 

Stavební úprava komunikace v extravilánu (km 0,700 - KÚ) z asfaltového povrchu je navržena v konstrukční skladbě: 

asfaltový beton ACO 11 +      40 mm 

spojovací postřik, EP, 0,25 kg/m2  

asfaltový beton ACP 16+      60 mm 

infiltrační postřik, E, 0,4 kg/m2  

recyklace za studena 0/63 CA (na místě)    250 mm 

ochranná vrstva ŠDA0/63      150 mm 

Sanace pláně vápněním      500 mm 

celkem        1000 mm 

 

Předláždění chodníků je navrženo v konstrukční skladbě: 

zámková dlažba       60 mm 

lože - drť frakce 4-8 mm      40 mm 

štěrkodrť ŠDA 0/32 celkem      150 - 170 mm 

celkem         250 - 270 mm 

 

Přefrézování komunikace z asfaltového povrchu je navrženo v konstrukční skladbě: 

asfaltový beton ACO 11 + (50/70)     40 mm 

spojovací postřik, EP, 0,25 kg/m2 

asfaltový beton ACP 16+(50/70)     60 mm 

infiltrační postřik, E, 0,4 kg/m2 

stávající konstrukční vrstvy  

celkem        100 mm 

 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným spádem do nově navržených typizovaných uličních vpustí, 

příkopů a přilehlé zeleně. V obci Lazníky se pod komunikací nacházejí kanalizační šachty, které budou v rámci stavby 

vyspraveny a upravena jejich výšková poloha. 

V místech vjezdů na pole budou příkopy propojeny propustky. Navržené propustky jsou z plastových trub PP Pragma DN 

400. Trouby budou obetonovány a propustek vyústí pomocí šikmého čela. Čela propustků budou sešikmená a z lomového 

kamene. Příkop bude upraven lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy 

šířky 1,1 - 2,0 m. Dosypání výkopu na původní úroveň bude prohozeným výkopkem hutněným po vrstvách 0,20 m. 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční 

správní úřad stanovený usnesením Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního 

hospodářství vydaným dne 15.11.2017 pod Sp. zn. KÚOK/105585/20167/ODSH-SH/131 a č. j. 

KUOK 112254/2017 (dále jen "speciální stavební úřad"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě 

a ústního jednání.  

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 

posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 09.02.2018 přerušeno. Žádost byla 

doplněna dne 09.05.2018.  

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto současně oznamuje, že pokračuje ve stavebním řízení. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Správní orgán oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty pro provedení úkonu stanovené v tomto 

oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se s těmito 

podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 
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8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30) a vyjádřit se k nim do 3 dnů po uplynutí lhůty určené v tomto oznámení 

o zahájení řízení. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/1, 1/2, 2, 12, 13, 33, 36/1, 36/2, 36/6, 36/11, 38, 39/1, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 

73, 82/1, 82/2, 83, 91/1, 124/1, 124/2, 125, 126, 134, 135, 138/1, 138/2, parc. č. 2/1, 29/1, 29/4, 46/1, 46/2, 

49/1, 50, 76/1, 80/11, 550/67, 550/68, 551/12, 551/38, 552, 570/4, 570/8, 570/9, 571/3, 573/15, 573/16, 

573/19, 573/20, 573/35, 573/49, 581/9, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/31, 581/32, 592/2, 594/1, 

603/2, 628, 629/1, 644/2, 649, 650, 651, 653, 661, 680, 30/1, 681, 568/1, 568/4 v katastrálním území 

Lazníky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Lazníky č.p. 21, č.p. 28, č.p. 15, č.p. 2, č.p. 36, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 

55, č.p. 120, č.p. 54, č.p. 66, č.p. 91, č.p. 68, č.p. 78, č.p. 58, č.p. 159, č.p. 113, č.p. 104, č.p. 135, č.p. 137, 

č.p. 143 a č.p. 134 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 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 při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu 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 zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 "otisk úředního razítka"                              Bc. Kateřina Skoková 

                                                         referentka oddělení stavebního úřadu 

  

  

 

 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................    Datum sejmutí: .................... 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 

znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.  

Rovněž Obecní úřad Lazníky a Obecní úřad Tršice jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední 

desce na dobu nejméně 15 dnů. 
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Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se 

podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který 

písemnost vydal! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V souladu s ustanovením  § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení 

stavebního řízení účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou. 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "správní řád"), doručuje stavební úřad  oznámení zahájení řízení osobám, jejichž pobyt není znám a osobám, 

které nejsou známy, které jsou účastníky stavebního řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, veřejnou 

vyhláškou. 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

NELL PROJEKT s.r.o., IDDS: 522n53y 

 zastoupení pro: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

Moravská zemědělská, akciová společnost, IDDS: ztn8wz4 

Vladimír Vláčil, Kabelíkova č.p. 1805/9, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Jiří Vláčil, Lazecká č.p. 466/34, Lazce, 779 00  Olomouc 9 

Josef Šulák, Pod Valy č.p. 203/8, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Bc. Josef Panák, Veselíčko č.p. 139, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Mgr. Elena Grambličková, Bezručova č.p. 2135/23, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Ing. František Kretek, Sušice č.p. 20, 751 11  Radslavice 

Bc. Tomáš Školoud, Želatovská č.p. 2617/12, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Drahomíra Hrazdirová, Mikuláškova č.p. 263/6, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Obec Lazníky, IDDS: ehsbvsi 

Miroslav Němec, Sokolská č.p. 2787/14, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Ludmila Gőrfőlová, Interbrigadistů č.p. 674/11, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Jaroslav Němec, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Soňa Němcová, Lazníky č.p. 54, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Antonín Bezděk, Lazníky č.p. 41, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Josef Brázda, Lazníky č.p. 145, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Drahomíra Brázdová, Lazníky č.p. 145, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Tomáš Brázda, Lazníky č.p. 145, 751 25  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Marie Bezděková, U Žebračky č.p. 576/18, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Dana Chudíková, Mikuláškova č.p. 267/14, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Obec Lazníky, IDDS: ehsbvsi 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t 

  

Dotčené správní úřady 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, IDDS: kp8adpb 

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních 

agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11  Přerov 2 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 

709/34, 750 11  Přerov 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a 

památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a 

zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11  Přerov 2 
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Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6 

Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, IDDS: kazbzri 

Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Olomouc, IDDS: 6jwhpv6 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Olomouc, IDDS: 6jwhpv6 

Obecní úřad Lazníky, IDDS: ehsbvsi 

  

Ostatní 

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11  

Přerov 2 

Obecní úřad Tršice, úřední deska, IDDS: wsvbawp 

Obecní úřad Lazníky, úřední deska, IDDS: ehsbvsi 

 

Ostatní účastníci řízení 

doručení veřejnou vyhláškou     

 

Spis 
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