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*MUSPX02IDFPB* 

 
   

 Obec Dolní Studénky 

Dolní Studénky 99 

788 20 Dolní Studénky zast. 

 

Cekr CZ s.r.o. 

Mazalova 57/2                                    

787 01 ŠUMPERK 

 

   

 

ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
Výroková část: 

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle 

§ 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 § 15 odst. 1 písm. c) zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") 

vedeném podle § 94j stavebního zákona posoudil podle § 94l a  §94o stavebního zákona žádost 

o vydání společného povolení, kterou dne 15.9.2022 podala  

 

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"), a na základě 

tohoto posouzení: 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona  

 

s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  
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, 

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. 

 

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. 
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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. 

 

SO 110 – Komunikace pro pěší, cyklisty 

SO 111 – Komunikace pro pěší, sjezdy 

Je navržena komunikace pro pěší v km 0,000 – km 0,126 v délce 126 m, šířce 2,0 m a v km 

0,220 – km 0,407 v délce 187 m, šířce 2,0 m.  

V úseku km 0,126 – km 0,220 není komunikace pro pěší navržena. 

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. 

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. 
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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. 

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

bude prodlouženo a přepojeno do nové skříně. 

 

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.  

• 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. 

 

Detaily jsou patrny z projektové dokumentace, za technické řešení odpovídá projektant, 

Ing. Luděk Cekr, Truska 188, Ruda nad Moravou – autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby; 

osvědčení o autorizaci č. 1201251 ze dne 12.5.2010. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve společném řízení, která je součástí 

tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

speciálního stavebního úřadu.  

2. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto společné povolení nenabude právní moci.   

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024. 

5. Stavebník zajistí splnění podmínek Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, 

zejména: 

• Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl. 

• Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky 

musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření 

k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek. 

• Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 

• Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné 

ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent). 

• Stavební materiál, zejména lehce odplavitelný a ropné produkty, bude ukládán tak, aby 

nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta vodního toku. 

• Zatrubnění vodních toků v místě křížení cyklostezkou bude umožňovat přejezd těžkou 

technikou v zatížení 25t. 

• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanizmů, jejich 

čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám. 

• Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného 

stavu a veškerý materiál z nich musí být odstraněn. Plochy dotčené zemními pracemi 

budou ohumusovány a osety travním semenem. 

• Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, 

aby nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy. 

• Nesmí dojít k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a musí 

zůstat zachována jejich přístupnost. 

• Souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků a státem chráněné zájmy 

uživatelů dotčených pozemků. 

• Stavebník zajistí na vlastní náklady provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky 22 

cm z části zastavěné plochy o výměře 1792 m2 a tato zemina bude rozprostřena 

na pozemkové parcele č. 56/2 a 57/6 v k.ú. Dolní Studénky. 

6. Stavebník zajistí splnění podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních vlastníků 

(správců) inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001125896763 ze dne 26.5.2022; 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.), zn. 646717/21 ze dne 23.6.2022, 

GasNet služby, s.r.o. zn. 5002653497 ze dne 29.7.2022, Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost, a.s., zn. 139/06/2022 ze dne 15.7.2022, České 

radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/308806/2022 ze dne 28.6.2022    

7. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních a stanoviscích Policie ČR, 

územní odbor Šumperk č.j. KRPM-72031-1/ČJ-2021-140906 ze dne 7.7.2021, Povodí 

Moravy, s.p., zn. PM-31127/2021/5203/Žu ze dne 26.10.2021, Správa silnic Olomouckého 

kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, zn. SSOK-ŠU 14338/2021 ze dne 7.7.2021 

a Archeologický ústav AV ČR Brno, č.j. ARUB/4347/2021 ze dne 18.6.2021. 
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8. Vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí, která budou v době zahájení stavebních prací 

neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu.  

9. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých inženýrských 

sítí, stavební práce v prostoru inženýrských sítí budou prováděny pouze dle pokynů 

příslušných vlastníků (správců). K inženýrským sítím bude po celou dobu stavby zajištěn 

přístup pracovníkům příslušného vlastníka (správce) – oprava, údržba apod.  

10. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní inženýrské sítě 

a průběžně bude doplňována dokumentace dle skutečného provedení.  

11. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě v projektu neuvedené, musí být 

další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků 

(správců). 

12. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace osobou nebo 

organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytyčení stavby následně připojí k žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

13. Stavebník je povinen mít na stavbě společné povolení, dokumentaci a stavební deník, který 

předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení 

stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.  

14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště musí být řádně označeno 

informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů. 

15. Stavebník zajistí dodržování zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o evidenci, způsobu využití či likvidaci odpadů 

připojí stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

16. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 

staveniště ani jeho okolí. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci 

půdy nebo ke znečištění povrchových či podzemních vod. 

17. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních 

nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace 

stavby stavebník zajistí přístup ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti 

staveniště. Omezení příjezdu k nemovitostem stavebník v předstihu projedná s jejich 

vlastníky (uživateli); příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. 

18. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník je povinen do 5 -ti dnů po ukončení 

výběrového řízení sdělit písemně zhotovitele stavby a předložit doklad o jeho odborné 

způsobilosti. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím 

speciálního stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, dodržet obecné požadavky na 

výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce.  

19. Zhotovitel stavby požádá před vlastním započetím stavebních prací, kterými dojde k dotčení 

komunikací, o stanovení dopravního značení - přechodné úpravy provozu - ve smyslu § 77 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 

odst. 6 písm. c)2,3 zákona o pozemních komunikacích a o povolení úplné uzavírky ve smyslu 

§ 24 zákona o pozemních komunikacích. 

20. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména 

sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost 

související s přesunem sypkých hmot, dále budou přijata účinná opatření k čištění vozidel 

stavby a bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely 

stavby (ve smyslu platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona o pozemních 

komunikacích).  

21. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny. 
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22. Kontrolní prohlídky stavby podle § 133 stavebního zákona budou konány podle plánu 

prohlídek připraveného stavebníkem, jejich termíny budou konzultovány se speciálním 

stavebním úřadem. 

23. Po dokončení stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu. Žádost bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu, v platném znění, a dále k ní budou připojeny doklady stanovené 

společným povolením. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

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), 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),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, 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, Ing. Pavel Tesařík (nar. 1989), ČSL. Armády 

1413/29, 787 01 Šumperk, 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) 

  

Odůvodnění: 

Dne 15.9.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu, uvedeným dnem 

bylo zahájeno společné řízení.  

V rámci společného řízení se speciální stavební úřad nejprve zabýval otázkou vymezení okruhu 

účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona, kdy účastníkem společného řízení je dle 

písm. a) stavebník, dále dle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, 

dle písm. c) vlastník stavby, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 

sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, dle 

písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a dle písm. e) osoba, jejíž 

vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 
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Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší 

následujícím:  

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), 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), Ing. Pavel Tesařík (nar. 

1989), 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, 

51/21, st. 473, st. 382, st. 425, 52/6, 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 

 

Po vymezení okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad dne 26.9.2022 oznámil podle 

§ 94m stavebního zákona zahájení společného řízení dotčeným orgánům a všem účastníkům 

řízení. Současně v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 

a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, a stanovil lhůtu 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek 

dotčených orgánů a námitek účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným 

stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. 

Současně speciální stavební úřad seznámil účastníky řízení se skutečností, že po uplynutí lhůty 

pro podání závazných stanovisek a námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání 

rozhodnutí s tím, že se všemi podklady pro vydání rozhodnutí se účastníci řízení mohou seznámit 

a vyjádřit se k nim. 

Speciální stavební úřad ve společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. V průběhu společného řízení 

nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.  

Ke společnému řízení byly předloženy tyto doklady a stanoviska: 

- Žádost o společné povolení ze dne 15.9.2022     

- Kopie katastrální mapy  

- Projektová dokumentace zpracovaná s datem duben/2021, Detaily jsou patrny z projektové 

dokumentace, za technické řešení odpovídá projektant, Ing. Luděk Cekr, Truska 188, Ruda nad 
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Moravou – autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby; osvědčení o autorizaci č. 1201251 ze 

dne 12.5.2010. 

- Doklady zakládající právo provést stavbu 

- Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP a investic č.j. MUSP 72382/2021 

ze dne 8.7.2021 – souhlas podle § 96b) stavebního zákona 

- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, č.j. MUSP 87686/2022 ze dne 9.8.2022 – závazné 

stanovisko  

- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, odd. státní památkové péče č.j. MUSP 87442/2022 

ze dne 9.8.2022 – závazné stanovisko  

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 72473/2021 ze dne 7.7.2021 – souhrnné 

vyjádření 

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 103504/S-200/2021 ze dne 15.9.2021 – odnětí 

pozemku ze ZPF 

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 120539/2021 ze dne 21.12.2021 – vyjádření 

vodoprávního úřadu    

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 

zn. 646717/21 ze dne 23.6.2022 - souhlasí s podmínkami 

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

zn. 139/06/2022 ze dne 15.7.2022 – souhlas s podmínkami 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zn. 001125896763 ze dne 

26.5.2022 – souhlas s podmínkami 

- GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn. 5002653497 ze dne 29.7.2022 – 

souhlas s podmínkami 

- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

zn. UPTS/OS/308806/2022 ze dne 28.6.2022 – souhlas s podmínkami 

- Ekozis spol. s r.o., ul. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh ze dne 20.5.2021 - souhlas 

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk č.j. KRPM-

72031-1/ČJ-2021-140906 ze dne 7.7.2021 - souhlasí  

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 

Vikýřovice zn. SSOK-ŠU 14338/2021 ze dne 7.7.2021 – souhlas s podmínkami 

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno zn. PM-31127/2021/5203/Žu ze dne 

26.10.2021 – stanovisko, upozornění  

- ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim ze dne 8.8.2022 – souhlasné 

stanovisko 

- Obec Dolní Studénky, č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky ze dne 23.6.2022 – existence sítí 

- Obecní úřad Dolní Studénky, č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky ze dne 28.7.2021 – dělení 

ke kácení dřevin 

- Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín ze dne 16.6.2021 – existence 

sítí 

- Archeologický ústav AV ČR Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno č.j. ARUB/4347/2021 

ze dne 18.6.2021 – vyjádření s poučením 

Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných 

a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem 

na ochranu životního prostředí, ochranu inženýrských sítí, bezpečnost práce a přístupu 

k nemovitostem apod.  

 V průběhu společného řízení neshledal speciální stavební úřad důvody, které by bránily 

povolení a provedení stavby, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí.  
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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 společné územní rozhodnutí a stavební povolení  

 

veřejnou vyhláškou. 

 

         Žádáme Městský úřad Šumperk, Obecní úřad Dolní Studénky a Obecní úřad Nový Malín ve 

smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, o zveřejnění tohoto společného povolení 

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 účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje podáním u Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy. 

 

 

Ing. Jaroslava Vicencová   

                        vedoucí odd. silniční dopravy, 

                               SH a dopr. přestupků 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………   Sejmuto dne:  ……………………… 

 

Upozornění: 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto 

rozhodnutí nabylo právní moci. 

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen 

postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů.   

 

 

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) 

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 
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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 

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 

Ing. Pavel Tesařík (nar. 1989), ČSL. Armády 1413/29, 787 01 Šumperk 

 

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 

ObÚ Nový Malín, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín - 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) 

Archeologický ústav AV ČR Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (IČO 68081758) 

ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim (IČO 25945408) 
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