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*MUSPX02H35Y3* 

 
   

 Obec Dolní Studénky 

Dolní Studénky 99 

788 20 Dolní Studénky zast. 

 

Cekr CZ s.r.o. 

Mazalova 57/2                                    

787 01 ŠUMPERK 

 

   

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Stavebník, Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky (IČO 00635936) 

zast. Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk (IČO 27821251) (dále jen „stavebník“) 

podal dne 9.8.2022 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

(dále jen „společné povolení“) na stavbu: 

„Chodník a stezka pro chodce a cyklisty Králec – Dolní Studénky, III. etapa“ 

 

na pozemcích parc. č. 511/8, 49/6, 49/43, 50/7, 512, 511/3, 51/19, 51/20, st. 233, 51/1, 

51/21, 52/6, 56/23, 590, 56/5, 56/2, 510, 57/2, 57/5, 57/7, 57/6, 75/5, st. 7, 509, 67, 69, 

824/1, 508/1, 82/5, 81/1, 811/5, 83/8, 507, 12/3 k.ú. dolní Studénky a parc. č. 4104 v k.ú. 

Nový Malín 

 

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné 

řízení“).  

 

Popis stavby: 

Projektová dokumentace řeší návrh komunikace pro pěší a společné stezky pro chodce a cyklisty, 

umístěné podél pravé krajnice silnice III/44635 ve směru jízdy z místní části Králec do místní 

části Třemešek (ve směru technického staničení komunikace). Navrhovaná stavba chodníku leží 

celá v zastavěném území obce – místní část Králec, společná stezka pro chodce a cyklisty je 

umístěna přibližně z 1/3 úseku v nezastavěném území, zbývající 2/3 pak opět v zastavěném 

území či zastavitelném území obce – místní část Třemešek. 

 
Členění stavby: 

 

100 Komunikace 

SO 101 – Komunikace vozidlové 

Šířka komunikace vozidlové bude upravena na min. 5,50 m. Jedná se o stavební úpravy stávající 

komunikace silnice III/44635 a to úprava v napojení na přídlažbu ze žulové kostky u nového 

silničního obrubníku a doplnění skladby komunikace v místech rozšíření. Šířka napojení je min. 

1,0m. Povrch bude z asfaltobetonu. 
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SO 110 – Komunikace pro pěší, cyklisty 

SO 111 – Komunikace pro pěší, sjezdy 

Je navržena komunikace pro pěší v km 0,000 – km 0,407 v délce 407 m, šířce 2,0 m. Na začátku 

úseku je navrženo předláždění chodníku v celkové délce 23 m, šířce 1,7 m – 2,5 m. Na konci 

úseku jsou navrženy chodníky v celkové délce 27 m, šířce 2,0 m. 

V km 1,2 je navržen spojovací chodník k zámku „Třemešek“ délky 24m, šířka 1,5m, podélný sklon 

6,5% - v koordinaci. Povrch chodníku bude z betonové dlažby. 

V km 1,221 jsou navrženy schody k zámku „Třemešek“ - v koordinaci. 

SO 112 – Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, sjezdy 

Je navržena stezka pro chodce a cyklisty km 0,407 – km 1,643 v délce 1240 m, šířka 2,0 – 

2,5m. Stezka pro chodce a cyklisty šířky 2,0 m byla navržena v místech omezených 

majetkoprávními vztahy a stávajícím urbanistickým řešením. Povrch stezky bude v km 0,394 – 

1,329 z asfaltobetonu a v km 1,329 – 1,642 z betonové dlažby. 

SO 113 – sjezdy – napojení mimo šířku tras 

Všechny stávající sjezdy jsou napojeny na stávající výšky. 

SO 114 – sjezdy - výškové úpravy na soukromých pozemcích 

Tento SO zahrnuje výškové úpravy sjezdů na soukromých pozemcích s ohledem na stávající 

terénní převýšení. Navržený kryt je dlážděný.  

 

SO 130 – Nástupiště BUS 

Nástupiště BUS je navrženo v délce 12,0 m, šířce 2,50 m. Jedná se o rekonstrukci stávajícího 

autobusového nástupiště, výška speciální autobusové obruby 0,16 m. na zastávce bude umístěn 

přístřešek. 

 

190 Dopravní značení  

SO 191 – dopravní značení -  konečné  

Je navrženo dopravní značení viz D1.1.2a Situace pozemní komunikace. 

SO 192 – DIO 

Stavba bude označena dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikací. Stavba bude probíhat za provozu bez nutnosti významného dopravního omezení 

na přilehlých silnicích. Před zahájením stavby musí být vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání 

silnice, o přechodné úpravě provozu a související povolení a rozhodnutí.  

 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

V km 0,000 – 0,400 bude odvedení dešťových vod do nových uličních vpustí přípojkami 

do stávající kanalizace. Nové odvodňovací žlaby ve sjezdech budou napojeny přípojkami 

do stávající dešťové kanalizace. 

V km 0,400 – 1,100 povede stezka mimo těleso stávající komunikace – odvodnění vsakem 

do okolního terénu. 

V km 1,100 – konec úseku bude vybudována nová dešťová kanalizace, která bude v dimenzi DN 

250. V trase bude vysazeno 15 kanalizačních šachet. 

 

400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 401 - Rozvody VO: 

• Celková délka rozvodů VO je 1415 m, osazeno je 56 ks svítidel. Rozvody VO jsou navrženy 

podél nově budované komunikace pro pěší kabelem CYKY-J 4x16mm2. Osvětlovací 

soustava bude napojená v části Králec na stávající rozvaděč RVO "U Školky". Ostatní část 

rozvodů bude napojená na nově osazený RVO - Zámeček, který bude osazen v typovém 

pilíři min. 0,5m od okraje cyklostezky. Rozvaděč bude napojen na novou přípojku NN 

na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Přípojka NN je podmiňující stavbou. 

• První úsek nového zemního vedení VO bude umístěný na pozemcích p.č. 49/6, 49/43, 

511/3, 511/8, 50/7, 512 a 51/19 v k.ú. Dolní Studénky. V tomto úseku bude 

umístěno 5 LED svítidel (VO1-VO5), z toho 4x světlo přechodové. 
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• V lokalitě Králec bude na stávající nadzemní vedení VO a podpěry sítě NN, 

na pozemcích p.č. 51/20, 51/1, 51/21, 57/6, 56/23, 511/3 v k.ú. Dolní Studénky, 

osazeno 10ks silničních svítidel LED 66W (VO6-VO15) a 1x LED svítidlo silniční cloněné 

48W (VO16).  

• Ve druhém úseku zemního kabelového vedení VO bude na pozemcích p.č. 511/3, 

56/2, 510, 57/2, 57/5, 57/7, 57/6, 75/5, st.p.č. 7, p.č.509, 67, 824/1, 81/1, 12/3 

a p.č. 69 v k.ú. Dolní Studénky umístěno 40 svítidel. 1x LED svítidlo silniční cloněné 

48W (VO17), 17x LED svítidlo silniční cloněné 21W (VO18-VO34), 19x LED svítidlo 

silniční cloněné 48W (VO35- VO53), 2x LED svítidlo přechodové 82W (VO54 a VO55) 

a 1x LED svítidlo silniční cloněné 48W (VO 56).  

• Přechod pro chodce a místa pro přecházení budou přisvětlen svítidly LED 82W 

na přechodových stožárech výšky 6m s výložníky. 

• Uzemnění bude provedeno u každého sloupu. Komunikace III. třídy a MK budou 

překonány protlakem. 

SO 402 - Přeložka (DO) Cetin:  

• Na p. č. 51/19 a 511/3 k. ú. Dolní Studénky dojde ke stranovému přeložení kabelu CETIN 

v délce 183 m. V souběhu s trasou met. vedení uložena rezervní HGR110 pro případ 

poruchy na vedení v délce 183 m. 

• Na p. č. 511/3, 510, 57/2, 57/5, 57/7, 57/6, 75/5, st. 7 k. ú. Dolní Studénky je nutno 

vymístit trasu CETIN mimo novou cyklostezku, případně ji ochránit. Je navržena přeložka 

kabelu CETIN v délce 354 m.  

• Na p. č. 511/3, 824/1 k. ú. Dolní Studénky budou mimo novou cyklostezku instalovány 

dva dvojité patkované sloupy a jeden nový JP sloup. Jelikož dojde k prodloužení trasy, 

bude kabely nahrazeny novými a ty budou spojeny se stáv. pomocí hrncových spojek. 

Délka nové trasy je navržena 70 m.  

• Na p. č. 81/1 k. ú. Dolní Studénky bude ve stávající trase výměna sloupu 

• Dále bude vyměněno nadzemní vedení CETIN ve stávajících trasách se stejnými parametry 

nevyžadující územní rozhodnutí – zákres viz C2.1.3 Katastrální situační výkres – část 3. 

• Přeložka CETIN se nachází na pozemcích p. č. 51/19, 511/3, 510, 57/2, 57/5, 57/7, 

57/6, 75/5, st. 7, 824/1, 81/1 k. ú. Dolní Studénky 

 

500 Objekty trubních vedení 

SO 501- Přeložky HUP: 

• SO 501.1 - Přeložka HUP na p.č. 51/20 v k.ú. Dolní Studénky: 

Vlivem stavby dojde ke zvýšení terénu v místě plynoměrné skříně. Poloha přípojky 

zůstává beze změny. Dojde k výškové úpravě plynoměrné skříně, k jejímu vyvýšení cca 

o 0,6m. Při stavbě bude demontovaná ocelová část přípojky a ve stejné trase bude 

provedeno prodloužení STL přípojky z materiálu PE 100 32 x 3,0 SDR   s ochranným 

pláštěm. Bude upraveno i oplocení, v oplocení bude zřízená nová plynoměrná skříň, 

ve které bude přípojka ukončená hlavním uzávěrem plynu. Svislá část přípojky bude 

vedená základem nového oplocení. Svislá část stávajícího odběrné plynové zařízení (OPZ) 

bude prodlouženo a přepojeno do nové skříně. 

• SO 501.2 - Přeložka HUP na p.č. 52/6 v k.ú. Dolní Studénky: 

Vlivem stavby dojde ke zvýšení terénu v místě plynoměrné skříně. Poloha přípojky 

zůstává beze změny. Dojde k výškové úpravě plynoměrné skříně, k jejímu vyvýšení cca 

o 0,8m. Při stavbě bude demontovaná ocelová část přípojky a ve stejné trase bude 

provedeno prodloužení STL přípojky z materiálu PE 100 32 x 3,0 SDR   s ochranným 

pláštěm. Bude upraveno i oplocení, v oplocení bude zřízená nová plynoměrná skříň, 

ve které bude přípojka ukončená hlavním uzávěrem plynu. Svislá část přípojky bude 

vedená základem nového oplocení. Svislá část stávajícího odběrné plynové zařízení (OPZ) 

bude prodlouženo a přepojeno do nové skříně. 
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700 Objekty pozemních staveb 

• SO 701 - Přeložky oplocení, opěrné zídky: 

• Přeložky oplocení: 

• Oplocení s podezdívkou z tvárnic výšky 1,0m a poplastovaného pletiva výšky 1,5m. 

V místech sjezdů budou osazeny brány. Oplocení s podezdívkou bude umístěno: 

• V km 0,000-0,082 na pozemcích p.č. 51/19, 51/20, st.p.č. 233, 511/3 v k.ú. Dolní 

Studénky dojde k přeložení stávajícího oplocení v délce 78m.  

• V km 0,132-0,158 na pozemku p.č.52/6, 511/3 v k.ú. Dolní Studénky dojde 

k přeložení stávajícího oplocení v délce 26m.  

• Oplocení bude z poplastovaného pletiva výšky 1,5m. 

• V km 0,755-0,0789 na pozemku p.č. 57/2 v k.ú. Dolní Studénky dojde k přeložení 

stávajícího oplocení v délce 34m.  

• V km 0,805-0,839 na pozemku p.č. 57/2 v k.ú. Dolní Studénky dojde k přeložení 

stávajícího oplocení v délce 34m.  

• V km 0,854-1,036 na pozemku p.č. 57/7, 57/5, 57/6 v k.ú. Dolní Studénky dojde 

k přeložení stávajícího oplocení v délce 182m.  

• V km 1,543-1,561 na pozemku p.č. 511/3 v k.ú. Dolní Studénky dojde k přeložení 

stávajícího oplocení v délce 18m.   

• V km 1,631-1,647 na pozemcích p.č. 511/3 v k.ú. Dolní Studénky dojde k přeložení 

stávajícího oplocení v délce 16m. 

• Přeložka ohradníku pro dobytek: 

• V km 0,400-0,742 na pozemku p.č. 56/2, 510 v k.ú. Dolní Studénky dojde k přeložení 

stávajícího ohradníku v délce 345m - nevyžaduje územní rozhodnutí. 

• Opěrná zídka u zámku, oprava: 

Stávající opěrná zídka šířky 0,8 m, výšky 3m, délky 20m bude v km 1,229-1,249 na p.č. 

69 v k.ú. Dolní Studénky rozebraná, očištěná a znovu poskládaná. 

 

800 Objekty úpravy území 

SO 801 – Inventarizace, kácení 

SO 802 – Ohumusování, ozelenění 

Terénní úpravy jsou součástí pouze návrhového zemního tělesa komunikace. 

Stavbou je dotčena mimolesní zeleň - podél komunikace budou odstraněny stávající stromy – 

nálet nevyžadující povolení ke kácení. Během realizace stavby budou ostatní stromy v blízkosti 

stavby zachovány a respektovány tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před poškozením 

v souladu s „Ochranou stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 

9061. 

 

Podél osazovaných obrub a v místě menších rekultivovaných ploch bude provedeno 

ohumusování, osetí travním semenem. 

 

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad jako 
speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební 

zákon"), věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),  

 

oznamuje 
 

v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního 

řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
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Projednání společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94j až § 94p 
stavebního zákona. U projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí, v souladu 
s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upouští speciální stavební úřad od ústního 
jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Speciální stavební 
úřad zároveň v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona stanoví, že účastníci 
řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů 
od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. Závazná stanoviska, která mohou dotčené 
orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději 
ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 

Ke dni  16.9.2022 po uplynutí lhůty pro podání závazných stanovisek a námitek budou 

shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. 

 

Speciální stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a to nejpozději 3 dny od výše uvedeného 
data v době pondělí a středu v době od 8:00-12:00; 13:00-17:00 hodin. Ostatní dny 
dle telefonické dohody.  
 

Účastníci řízení: 

ve smyslu písm. a) § 94k stavebního zákona 

Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky (IČO 00635936)  

 

ve smyslu písm. b) § 94k stavebního zákona 

Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky (IČO 00635936)  

 

ve smyslu písm. d) § 94k stavebního zákona 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, GridServices, s.r.o., Brno, ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, Olomoucký kraj, zast. 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, České radiokomunikace a.s., 

Praha 6 – Břevnov, Ekozis spol. s r.o., Zábřeh, Bludovská a.s., Bludov, Zemědělské obchodní 

družstvo Bludov, Bludov, Vitásek Radoslav, (nar. 1954),Valentová Jiřina (nar. 1960), Bruncová 

Jana (nar. 1962), Dvořák Miroslav (nar. 1945), Dvořáková Bohdana (nar. 1946), Jančík Aleš (nar. 

1972), Jílková Marie Ing. Mgr. (nar. 1950), Kýbl Petr (nar. 1964), Kühndel Radek (nar. 1969), 

Snášel František Ing. (nar. 1958), Švédová Bronislava (nar. 1980), Vénos Kamil (nar. 1976), 

Halama Libor (nar. 1971), Grygar Jiří (nar. 1967), Majcher Pavel (nar. 1976), Novotný Jiří (nar. 

1940), Novotná Rozalia (nar. 1946), Patsch František (nar. 1961), Patschová Růžena (nar. 

1937), Švébiš Petr (nar. 1960), Chromý Jaromír (nar. 1972), Chromá Soňa (nar. 1976), Filipčík 

Karel (nar. 1962), Medera Jan (nar. 1964), Sobkuliak Jan (nar. 1940), Sobkuliaková Marie (nar. 

1944), Komerční banka, a.s., Šumperk, Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Hypoteční banka, a.s., 

Praha 5 

 

ve smyslu písm. e) § 94k stavebního zákona 

pozemek parc. č.  st. 152, st. 231, st. 277, 501/1, 43/5, 43/1, 43/2, st. 386, st. 506, st. 507, 

st. 473, st. 382, st. 425, 56/7, st. 423, 56/9, st. 510, 56/10, st. 440, 56/11, st. 504, 56/12, st. 

420, 56/6, st. 394, 56/42, 56/13, 56/41, 56/14, st. 468, 56/15, st. 489, 56/16, st. 482, 

56/17, st. 422, st. 742, st. 664, 59/1, 56/30, 501/2, st. 565, st. 566, st. 567, st. 768, 836/1, 

58/1, 840, 502/3, 73/1, 73/2, 839, 74/4, 24/1, 74/2, st. 4, st. 495, st. 5, 823, 825, 23, 22, 

503/2, 829, 21/3, 12/5, 12/1, 19/2, 19/12, 19/11, 19/17, 19/16, st. 3/1, 820, st. 3/4, st. 

6/2, st. 456, st. 457, st. 6/1, st. 458, 12/21, 81/2, 83/9, 83/10, 83/7, 83/12, 12/22, 83/11, 

st. 407, 83/2 k.ú. Dolní Studénky a 782, 4086 k.ú. Nový Malín 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně speciální 

stavební úřad v souladu s ust. § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a § 113 odst. 3 

stavebního zákona oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení   

 

veřejnou vyhláškou. 

 

Žádáme Městský úřad Šumperk a Obecní úřad Dolní Studénky ve smyslu § 26 zákona 

č. 500/2004 Sb. správní řád, o zveřejnění tohoto oznámení o zahájení společného řízení 

na stavbu „Chodník a stezka pro chodce a cyklisty Králec – Dolní Studénky, III. etapa“ po dobu 15 

dnů způsobem v místě obvyklým. 

Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad speciálnímu stavebnímu úřadu, 

Městskému úřadu Šumperk, odboru dopravy.  

 

Poučení: 
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny 
ve stanovené lhůtě, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 

stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním 
a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze 

v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou 
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 

se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 
 

 

 

Ing. Jaroslava Vicencová   

         vedoucí odd. silniční dopravy, 

                     SH a dopr. přestupků 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc zast. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., 

Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice (IČO 60609460) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 

Praha 3 (IČO 04084063) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (IČO 24729035) 

GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (IČO 279 35 311) 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk (IČO 

47674911) 

České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov (IČO 24738875) 

Ekozis spol. s r.o., ul. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh (IČO 41031024) 
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Bludovská a.s., Špalkova 156, 789 61 Bludov (IČO: 25836498) 

Zemědělské obchodní družstvo Bludov, Špalkova 156, 789 61 Bludov (IČO: 00150053) 

Vitásek Radoslav, (nar. 1954) č. p. 204, 788 20 Dolní Studénky 

Valentová Jiřina (nar. 1960), Králec 38, 788 20 Dolní Studénky 

Bruncová Jana (nar. 1962), Králec 44, 788 20 Dolní Studénky 

Dvořák Miroslav (nar. 1945), Králec 55, 788 20 Dolní Studénky 

Dvořáková Bohdana (nar. 1946), Králec 55, 788 20 Dolní Studénky 

Jančík Aleš (nar. 1972), Králec 55, 788 20 Dolní Studénky 

Jílková Marie Ing. Mgr. (nar. 1950), Králec 65, 788 20 Dolní Studénky 

Kýbl Petr (nar. 1964), Králec 56, 788 20 Dolní Studénky 

Kühndel Radek (nar. 1969), Králec 100, 788 20 Dolní Studénky 

Snášel František Ing. (nar. 1958), Školní 691, 789 61 Bludov 

Švédová Bronislava (nar. 1980), č. p. 149, 788 20 Dolní Studénky 

Vénos Kamil (nar. 1976), č. p. 149, 788 20 Dolní Studénky 

Halama Libor (nar. 1971), Uničovská 1795/28, 787 01 Šumperk 

Grygar Jiří (nar. 1967), Králec 18, 788 20 Dolní Studénky 

Majcher Pavel (nar. 1976), Králec 35, 788 20 Dolní Studénky 

Novotný Jiří (nar. 1940), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Novotná Rozalia (nar. 1946), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Patsch František (nar. 1961), J. z Poděbrad 1714/59b, 787 01 Šumperk 

Patschová Růžena (nar. 1937), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Švébiš Petr (nar. 1960), Tyršova 1133/2, 787 01 Šumperk 

Chromý Jaromír (nar. 1972), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Chromá Soňa (nar. 1976), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Filipčík Karel (nar. 1962), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Medera Jan (nar. 1964), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Sobkuliak Jan (nar. 1940), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

Sobkuliaková Marie (nar. 1944), Králec 64, 788 20 Dolní Studénky 

 

Komerční banka, a.s., Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk (IČO 45317054) 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (IČO 45244782) 

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (IČO 13584324) 

 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce městského úřadu Šumperk 

po dobu 15 dní 

MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk - úřední deska na 15 dnů 

ObÚ Dolní Studénky, č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky - úřední deska na 15 dnů 

 

Dotčené orgány a ostatní 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 

31, 787 01 Šumperk 

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát, Havlíčkova 8, 787 

90 Šumperk 

Obecní úřad Dolní Studénky, č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky 

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (IČO 70890013) 
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