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*MUSPX026QZFS* 

 
   

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4 – Nusle 

zast. 

 

Dopravoprojekt Brno a.s. 

Kounicova 271/13 

602 00 Brno 

 

   

 

O Z N Á M E N Í 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

     (navazující řízení)  

    doručované veřejnou vyhláškou  

 
Stavebník, Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, jejímž jménem jedná Ing. Martin Smolka, MBA, 

ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc (IČO 

65993390), v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 

271/13, 602 00 Brno (IČO 46347488), podal dne 30. 9. 2019 žádost o vydání stavebního 

povolení na stavbu  

„I/44 Bludov – obchvat“ 

 

v rozsahu stavebních objektů:  

SO 130 - Přeložka silnice III/3704 Bludov - Sudkov 

SO 130.1 - Mobilní hráz na silnici III/3704 u obce Sudkov 

SO 131.1 - Přeložka účelové komunikace, ZÚ - km 0.180 

SO 131.2 - Přeložka účelové komunikace, km 0.180 - KÚ 

SO 140 - Přeložka polní cesty v km 20,712 

SO 150 - Cyklostezka a náhradní chodník 

SO 182 - Provizorní komunikace na účelové komunikaci 

SO 211 - Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studének 

SO 217 - Most na silnici III/3704 přes potok 

SO 218 - Inundační most na silnici III/3704 v km 0,545 

SO 219 - Inundační most na polní cestě v km 0,035 

SO 221 - Most na účelové komunikaci přes potok 

SO 022.2 - Demolice stávající silnice III/3704 v km 18,814 

 
SO 130 - Přeložka silnice III/3704 Bludov – Sudkov 

2998/4, 2995/14, 2988/7, 2880/126, 2880/64, 2880/94, 2880/103, 2880/154, 2850/5, 

2880/1, 2880/133, 2880/59, 2880/61, 2880/125, 2880/110, 2880/145, 2880/144, 

2880/139, 2880/135, 2880/102, 2880/101, 2880/96, 2880/95, 2880/68, 2880/67, 

2880/66, 2880/65, 2880/63, 2880/62, 2880/146, 2882/2, 2882/2 v k.ú. Bludov a 1018/1, 

167/13, st. 489/9, 1053/21, 1053/22, 167/10,  167/12, 155/31 v k.ú. Sudkov  

SO 130.1 - Mobilní hráz na silnici III/3704 u obce Sudkov 

1018/1 v k.ú. Sudkov 
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SO 131.1 - Přeložka účelové komunikace, ZÚ - km 0.180 

2988/6, 2846/46, 2846/56, 2846/30, 2880/124, 2850/8 v k.ú. Bludov 

SO 131.2 - Přeložka účelové komunikace, km 0.180 - KÚ 

3009/47, 2854/6, 2846/57, 2846/68, 2846/93, 2846/101, 2846/109, 3009/39, 3009/49, 

3009/50, 2854/9, 2854/5, 2854/26, 3009/48, 2846/123, 3009/40, 2854/34, 2846/115, 

2846/108, 2846/98, 2846/89, 2846/83, 2846/82, 2846/76, 2846/73, 2846/60, 2854/8, 

2846/112, 2846/121, 2854/35, 2853/21, 2853/23, 2854/32 v k.ú. Bludov 

SO 140 - Přeložka polní cesty v km 20,712 

425/80, 425/74, 436/62, 425/73, 523/1, 429/11, 425/76, 425/78, 425/79, 436/60, 

436/61, 523/8, 436/63, 436/15 v k.ú. Dolní Studénky 

SO 150 - Cyklostezka a náhradní chodník 

2988/1, 2846/49, 2846/46, 2846/40, 2880/161, 2880/160, 2880/159 v k.ú. Bludov 

1018/3, 167/8 v k.ú. Sudkov 

SO 182 - Provizorní komunikace na účelové komunikaci 

3009/41, 3009/24, 3009/47, 2854/4, 2854/13, 3009/35, 3009/39, 3009/49, 3009/50, 

3009/22, 3009/21, 2854/12, 2854/10, 2854/26, 3009/48, 3009/40, 3009/34, 3009/31, 

2854/11, 3009/23 v k.ú. Bludov a 1055/8, 141, 140, 138, 1055/19 v k.ú. Sudkov 

SO 211 - Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studének 

523/1, 523/7, 523/8 v k.ú. Dolní Studénky 

SO 217 - Most na silnici III/3704 přes potok 

2880/148, 2880/145, 2880/144, 2880/143, 2880/139 v k.ú. Bludov 

SO 218 - Inundační most na silnici III/3704 v km 0,545 

2880/61, 2880/55, 2880/63, 2880/62, 2880/59 v k.ú. Bludov 

SO 219 - Inundační most na polní cestě v km 0,035 

436/62, 425/73, 523/1, 436/61 v k.ú. Dolní Studénky 

SO 221 - Most na účelové komunikaci přes potok 

2846/46, 2846/53, 2846/54, 2846/56 v k.ú. Bludov 

SO 022.2 - Demolice stávající silnice III/3704 v km 18,814 

2988/7, 2988/5 v k.ú. Bludov 

 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí 

Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby dne 8. 11. 2016 pod č.j. MUSP 111012/2016, 

sp. zn. 108165/2014 VYS/HEUR, právní moci nabylo dne 2. 3. 2017 dle rozhodnutí Krajského 

úřadu Olomouckého kraje ze dne 14. 2. 2017 pod č.j. KUOK 16832/2017. Závazné stanovisko 

dle ust. § 15 odst. 2 stavebního vydal odbor výstavby Městský úřad Šumperk dne 12. 4. 2019 

pod č.j. MUSP 38333/2019, sp.zn. 19359/2019 VYS/HEUR.  

Vedené stavební řízení je v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedeném 

k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

Stavební řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o stavbu dopravní 

infrastruktury v souladu s ust. § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby.  

 
Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:  

SO 130 - Přeložka silnice III/3704 Bludov – Sudkov 

Jedná se o přeložku silnice III/3704 spojující obce Sudkov a Bludov. Trasa nové komunikace je 

vedená v úrovni terénu. Silnice III/3704 navazuje na začátku i konci úseku na stávající šířkové 

parametry komunikace. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci kategorie 

S7,5/30. Základní šířka zpevněné vozovky jsou 3,0 m. Celková délka úpravy: 1083 m. 

Na přeložce komunikace je realizováno několik sjezdů na pozemky, připojení přeložky účelové 

komunikace, 2 mosty, mobilní hrazení. 
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SO 130.1 - Mobilní hráz na silnici III/3704 u obce Sudkov 

Jedná se o mobilní hrazení na překládané komunikaci III/3704 u obce Sudkov. Mobilní hrazení 

bude instalováno v příčném prahu, který bude oproti stávající komunikaci vyvýšen o 0,5 m. 

Mobilní hrazení je navrženo ve staničení překládané komunikace SO 130 km 1,057 00. Práh je 

navržen přes celou šířku komunikace, má délku 3,0 m. 

SO 131.1 - Přeložka účelové komunikace, ZÚ - km 0.180 

Přeložka účelové komunikace je navržena v kategorii S7,5/30 a je napojena úrovňovou stykovou  

křižovatkou na přeložku sil. III/3704. Celková délka úpravy: 180,00 m. Na přeložce jsou 

realizovány dva oboustranné sjezdy na pozemky, most přes meliorační kanál, dále se na ni 

připojuje cyklostezka a chodník. Ve staničení km 180 00 je hranice objektů SO 131.1 a 131.2. 

SO 131.2 - Přeložka účelové komunikace, km 0.180 – KÚ 

Přeložka účelové komunikace je navržena v kategorii S7,5/30 a navazuje na objekt SO 131.1. 

Celková délka úpravy: 449,93 m. V rozmezí staničení 0,190 00 – 0,580 00 je trasa účelové 

komunikace souběžně vedena s překládanou silnicí I/44 (SO 101). Osová vzdálenost komunikací 

je přibližně 40 m. Prostor mezi komunikacemi bude zasypán materiálem nevhodným do násypu 

a vyspádován se sklonem 5,0 % k účelové komunikaci. Na přeložce je realizován jeden sjezd 

na pozemek. Trasa se napojuje ve staničení 0,629 93 na stávající účelovou komunikaci.  

SO 140 - Přeložka polní cesty v km 20,712 

Přeložka hlavní trasy SO 101 v km 20,712 kříží stávající polní cestu vedoucí z obce Dolní 

Studénky směrem k Sudkovskému potoku. Na této polní cestě je navržen most SO 211 nad 

překládanou silnicí I/44. Podél polní cesty vpravo je zachován odvodňovací příkop odvádějící 

srážkovou vodu do Sudkovského potoka (SO 340 Přeložka melioračního kanálu v km 20,720). 

Celková délka trasy je 300 m. Polní cesta je navržená jako zpevněná v šířce 4,0 m. V rozmezí 

staničení km 0,02900 – 0,225 00 je navrženo nainstalování svodidel s nezpevněnou krajnicí 

1,50 m. U začátku trasy je navržena výhybna. 

SO 150 - Cyklostezka a náhradní chodník 

Stávající komunikace III/3704 na výjezdu z obce Sudkov směrem k obci Bludov bude využita jako 

náhradní chodník a cyklostezka v km 0,000 – km 0,200 ve stejné šířce jakou má stáv. sil. 

III/3704. V km 0,200 – km 0,383 je cyklostezka navržena po samostatném zemním tělese 

a šířka zpevnění bude 3,00 m. Tato cyklostezka bude vybavena v místě podchodu pod objektem 

SO 101 Přeložka sil. I/11 a I/44 obchvat Bludova veřejným osvětlením (SO 418). VO bude 

osvětlovat v km 18,940 podchod pod silnicí I/44 obchvat Bludova, pro pěší a cyklisty. Cyklostezka 

a náhradní chodník je navržena zpevněná v šířce 3,0 m s nezpevněnou krajnicí 2x0,25 m. 

Celková délka úpravy: 383,78 m. 

SO 182 - Provizorní komunikace na účelové komunikaci 

Objekt SO 182 zahrnuje vybudování provizorní komunikace, která se napojuje na stávající 

účelovou komunikaci, obsluhující areál MJM Agro, a.s. Po dobu stavby sil. I/44 Bludov obchvat 

bude vybudována přeložka této účelové komunikace (SO 131). Provizorní komunikace je 

navržena s jízdními pruhy 2 x 2,75 m a nezpevněnou krajnicí 0,50 m. Po dokončení I. etapy bude 

komunikace odstraněna a bude provedena rekultivace provizorní vozovky (SO 812). 

SO 211 - Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studének 

Účelem mostu je převedení polní cesty přes silnici I/44. Most je situován v extravilánu severně 

od obce Dolní Studénky. Charakteristika mostu: monolitický betonový, dodatečně předpjatý, 

třípolový spojitý jednotrám s oboustrannými konzolami, otevřeně uspořádaný, s neomezenou 

volnou výškou. Délka přemostění: 58,90 m. Délka mostu: 73,50 m. Délka nosné konstrukce: 

62,10 m. Rozpětí polí: 17,50 + 25,50 + 17,50 = 60,50 m (měřeno v ose). Šířka mostu: 6,60. 

Výška mostu nad terénem: 10,30 m. 

SO 217 - Most na silnici III/3704 přes potok 

Účelem mostu je převedení silnice III/3704 přes potok/meliorační kanál. Charakteristika mostu: 

Trvalý silniční most, železobetonový rám, založení plošné. Délka přemostění: 8,123 m. Délka 

mostu: 15,923 m. Šířka mostu: 9,100 m. Výška mostu nade dnem potoka: 2,855 m (v bodě 

křížení). 
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SO 218 - Inundační most na silnici III/3704 v km 0,545 

Převáděnou komunikací je silnice III/3704. Most převádí komunikaci přes průleh (SO 101). Terén 

v místě mostu je rovinatý. Svahové kužely plynule navazují na těleso převáděné silnice 

III/3704.Komunikace je v oblasti mostu vedena v násypu výšky cca 2,6 m.  Charakteristika 

mostu: Monolitická, železobetonová, rámová konstrukce. Plošné založení. Délka přemostění: 

21,00 m. Délka mostu: 29,26 m. Délka nosné konstrukce: 22,00 m. Rozpětí polí: 7,0 + 7,5 + 7,0 

m. Šířka mostu: 10,00 m. Výška mostu nad terénem: 2,60 m. 

SO 219 - Inundační most na polní cestě v km 0,035 

Most je součástí polní cesty a převádí ji přes inundační území. Terén v místě mostu je rovinatý. 

Svahové kužely plynule navazují na těleso převáděné polní cesty. Komunikace je v oblasti mostu 

vedena v násypu výšky 3,00 – 5,00 m. Charakteristika mostu: Monolitická, železobetonová, 

rámová konstrukce. Plošné založení. Délka přemostění: 20,20 m. Délka mostu: 35,80 m. Délka 

nosné konstrukce: 21,80 m. Rozpětí polí: 7,00 + 7,00 + 7,00 m. Šířka mostu: 12,90 + 16,50 m. 

Výška mostu nad terénem: 3,00 – 5,00 m. 

SO 221 - Most na účelové komunikaci přes potok 

Účelem je převedení místní komunikace přes potok. Charakteristika mostu: trvalý, rámový, 

deskový, silniční, z železobetonu, monolitický, jednopolový, otevřeně uspořádané, s neomezenou 

volnou výškou. Délka přemostění: 6,180 m. Délka mostu: 10,090 m. Délka nosné konstrukce: 

7,860 m. Rozpětí polí: 7,020 m (měřeno v ose sil.). Šířka mostu: 9,600 m. Výška mostu nad 

terénem: 3,14 m (nad dnem potoka). 

SO 022.2 - Demolice stávající silnice III/3704 v km 18,814 

Stavba obchvatu si vynutí demolici pozemní komunikace délky 39,29 m a 17,24 m. Jedná se 

o stávající silnici III/3704 spojující obce Sudkov a Bludov. Objekt zahrnuje rozebrání stávající 

vozovkové konstrukce silnice a rozebrání násypového tělesa mimo stavební objekty 101,130, 

131 a 150.  

 

Součástí stavby je i osazení svislých dopravních značek a nástřik vodorovného dopravního 

značení v rámci stavebního objektu SO 171.2 Definitivní dopravní značení ve správě Správy silnic 

Olomouckého kraje.  

 

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z přiložené projektové dokumentace zpracované z 09/2019 

č. zakázky 16-055-A1-DSP společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 

Brno, oprávněná osoba Ing. Pavel Krejčí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 

1003864. 

  

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, jako 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“), na základě podané žádosti  

 

o z n a m u j e 

 
v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 144 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 9b odst. 3 zákona 

o posuzování vlivů na ŽP, zahájení stavebního řízení, ve kterém podle ust. § 112 odst. 2 

stavebního zákona upouští od ohledání na místě i od ústního jednání.  

 

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne 

převzetí oznámení o zahájení stavebního řízení. K později uplatněným závazným stanoviskům, 

námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá stanoviska 

i orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou 

moc.  
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Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě na Městském úřadu Šumperk, 

odboru dopravy, v úřední dny, t.j. v pondělí a ve středu v době od 8:00-12:00; 13:00-17:00 hodin. 

Ostatní dny dle telefonické dohody.  

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, současně speciální 

stavební úřad v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu a § 113 odst. 3 stavebního zákona 

oznamuje stavební řízení   

veřejnou vyhláškou. 

 

 Žádáme Městský úřad Šumperk, Obecní úřad Bludov, Sudkov a Dolní Studénky ve smyslu 

§ 26 správního řádu, o zveřejnění tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „I/44 

Bludov – obchvat“  v k.ú. Bludov, Sudkov a Dolní Studénky po dobu 15 dnů způsobem v místě 

obvyklým. 

 

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

Městskému úřadu Šumperk, odboru dopravy.  

 
Při doručování veřejnou vyhláškou se podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu oznámení o zahájení 

vedeného stavebního řízení považuje za doručené patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 

Městského úřadu Šumperk.  

 

Poučení podle stavebního zákona:  

Účastník řízení může podle ust. § 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. Osoba, 

která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 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. 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 a druhé, se nepřihlíží.  

 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, 

při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 

uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ust. § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované 

zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení 

stavebního řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že 

z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.  

 
Poučení podle zákona o urychlení výstavby:  

Podle ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního zákona, které je 

řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle 

stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území 

má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou 

vyhláškou.  

Podle ust. § 2 odst. 7 zákon o urychlení výstavby, pokud dotčený orgán příslušný k vydání 

závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl 

správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není 

podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později vydanému závaznému 

stanovisku se nepřihlíží. Toto neplatí pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru 

na životní prostředí.  
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Vyjádření k podkladům:  

Ke dni 10.9.2020, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek 

dotčených orgánů, ukončí speciální stavební úřad dokazování a bude mít shromážděny veškeré 

podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, 

speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 

v předmětné věci k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovuje lhůtu 5 dnů po výše uvedeném 

datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (na Městském úřadu 

Šumperk, odboru dopravy, v úřední dny, t.j. v pondělí a ve středu v době od 8:00-12:00; 13:00-

17:00 hodin. Ostatní dny dle telefonické dohody). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno 

rozhodnutí.  

 
INFORMACE  

podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP  

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, je vedené stavební 

řízení podle ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona o posuzování vlivů na ŽP navazujícím řízením 

a Městský úřad Šumperk, odbor dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy 

a veřejně přístupných účelových komunikací spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení 

zveřejňuje podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP postupem podle ust. § 25 správního 

řádu tyto informace:  

• Kopie žádosti o stavební povolení je přílohou tohoto oznámení o zahájení stavebního 

řízení.  

• Jedná se o záměr posouzený zákonem o posuzování vlivů na ŽP.  

• Do příslušné dokumentace pro účely navazujícího řízení lze nahlédnout u Městského 

úřadu Šumperk, odboru dopravy, v úřední dny, t.j. v pondělí a ve středu v době od 8:00-

12:00; 13:00-17:00 hodin. Ostatní dny dle telefonické dohody) 

• Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou 

stavbu dopravní infrastruktury „I/44 Bludov – obchvat“ v rozsahu stavebních objektů:  

 SO 130 - Přeložka silnice III/3704 Bludov - Sudkov 

 SO 130.1 - Mobilní hráz na silnici III/3704 u obce Sudkov 

 SO 131.1 - Přeložka účelové komunikace, ZÚ - km 0.180 

 SO 131.2 - Přeložka účelové komunikace, km 0.180 - KÚ 

 SO 140 - Přeložka polní cesty v km 20,712 

 SO 150 - Cyklostezka a náhradní chodník 

 SO 182 - Provizorní komunikace na účelové komunikaci 

 SO 211 - Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studének 

 SO 217 - Most na silnici III/3704 přes potok 

 SO 218 - Inundační most na silnici III/3704 v km 0,545 

 SO 219 - Inundační most na polní cestě v km 0,035 

 SO 221 - Most na účelové komunikaci přes potok 

 SO 022.2 - Demolice stávající silnice III/3704 v km 18,814 

• Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva  

a nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.  

• S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, které byly zveřejněny podle ust. § 16 zákona o posuzování vlivů na ŽP, se lze 

seznámit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), 

kód záměru 0V8065. Dále jsou v elektronické podobě zveřejněné na stránkách CENIA, 

česká informační agentura životního prostředí na následujícím odkazu: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8065 v rámci záměru „Přeložka silnice I/11 

a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín“, a to včetně závazného stanoviska k ověření 

souladu záměru podle ust. § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na ŽP ze dne 16. 

března 2020 pod č.j. MZP/2019/570/1218.  

• Podle ust. § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP může veřejnost uvedená v ust. 

§ 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP v navazujícím řízení uplatňovat připomínky 
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k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední 

desce. K později uplatněným připomínkám veřejnosti nebude přihlédnuto.  

• Informace o dotčených orgánech – jmenný seznam včetně uvedení kontaktních adres:  

 Ministerstvo životního prostředí, dotčené odbory, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 

 Olomouc  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  Jeremenkova 

 40a, 779 00 Olomouc  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,  Jeremenkova 

 40a, 779 00 Olomouc  

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby 

 dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc  

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 

 Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk  

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

 pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk  

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 7, 

 787 01 Šumperk  

 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, 

 Tychonova 1, 160 01 Praha  

 Drážní úřad, sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc  

 Městský úřad Šumperk, dotčené odbory, Jesenická 31, 787 01 Šumperk  

 Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  

 Obecní úřad Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky  

 Obecní úřad Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov  

• Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení 

vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona 

o posuzování vlivů na ŽP, účastníkem navazujícího řízení se ve smyslu ust. § 9c odst. 3 

zákona o posuzování vlivů na ŽP se stává též podle písm. a) uvedeného ustanovení 

dotčený územní samosprávný celek, nebo podle písm. b) uvedeného ustanovení dotčená 

veřejnost podle v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP, tj. právnická osoba 

soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání 

ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání 

nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací 

o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 

odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. V podání písemného 

oznámení doloží dotčená veřejnost splnění uvedené podmínky.  

• Podle ust. § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na ŽP může odvolání proti rozhodnutí 

vydanému v navazujícím řízení podat také dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) 

bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.  

 
 

 

Ing. Jaroslava Vicencová   

         vedoucí odd. silniční dopravy, 

                     SH a dopr. přestupků 

 

 

 

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

 
Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Příloha k informaci podle ust. 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP  

• kopie žádosti o stavební povolení  

 

Rozdělovník: 

  

Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona v postavení 

účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:  

• Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, jejímž jménem jedná Ing. Martin Smolka, MBA, 

ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 

(IČO 65993390), v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno 

a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno (IČO 46347488) 

 
Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v postavení 

účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:  

• Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace kraje, Lipenská 120, 772 11  

Olomouc (IČO 70960399) 

• Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (IČO 70890013) 

• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha (IČO 70994234) 

• Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov (IČO 00302368) 

• Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov (IČO 00303411) 

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

• MJM Agro, a.s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel (IČO 06642331) 

• parex investment s.r.o., Vojtěšská 197/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 (IČO 06086616) 

• Bludovská a.s., Špalkova 156, 789 61 Bludov (IČO 25836498) 

• Pospíchalová Marie (nar. 1955), č.p. 68, 788 23 Jindřichov 

• Abrahámová Miroslava (nar. 1953), Na Výsluní 523, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

• Schránil Pavel (nar. 1949), č.p. 53, 788 21 Sudkov 

• Schránilová Milena (nar. 1950), č.p. 53, 788 21 Sudkov 

 

Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona v postavení 

účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:  

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

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha (IČO 04084063) 

• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (IČO 27935311)  

• ČD – Telematika, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha (IČO 61459445) 

• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha (IČO 25702556) 

• Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk 

(IČO 47674911) 

• EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh (IČO 41031024) 

 

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona v postavení 

účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního 

zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):  

pozemky parc. č. 2850/2, 2850/6, 2849, 2851, 2850/8, 2846/128, 2846/45, 2849/29, 

2846/46, 2846/44, 2846/47, 2846/51, 2846/42, 2846/48, 2846/49, 2846/39, 2988/2, 

2882/3, 2880/159, 2880/160, 2880/161, 2880/116, 2880/117, 2880/120, 2880/122, 

2880/125, 2880/128, 2880/132, 2988/9, 2880/133, 2880/132, 2998/4, 2995/14, 2847/3, 

2850/5, 2995/1, 2998/1, 2880/132, 2994, 2847/1, 2850/2, 2848, 2988/8, 2847/1, 

2847/3, 2988/7, 2988/6, 2880/124, 2880/122, 2880/164, 2880/128, 2880/127, 

2880/121, 2880/111, 2880/109, 2880/104, 2880/105, 2880/100, 2880/106, 2880/99, 
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2880/91, 2880/98, 2880/92, 2880/93, 2880/97, 2880/167, 2880/168, 2880/60, 2880/57, 

2880/56, 2880/55, 2880/54, 2880/84, 2880/75, 2880/74, 2880/73, 2880/14, 2880/72, 

2880/71, 2880/70, 2880/69, 2880/13, 2880/12, 2880/11, 2880/10, 2880/9, 2880/134, 

2880/136, 2880/137, 2880/138, 2880/140, 2880/141, 2880/142, 2880/143, 2880/148, 

2880/149, 2882/1, 2880/152, 2880/153, 2882/3, 2988/7, 2850/1, 2846/128, 2846/45, 

2846/29, 2846/46, 2846/53, 2846/57, 2846/54, 2846/52, 2846/47, 2846/48, 2846/49, 

2846/50, 2846/43, 2846/44, 2846/127, 2988/5, 2880/123, 2880/122, 2880/125, 2880/1, 

2854/4, 3009/21, 3009/22, 3009/23, 3009/24, 3009/41, 3009/38, 3009/35, 2854/33, 

2854/11, 2854/10, 2854/12, 2853/20, 2846/111, 2846/110, 2846/100, 2846/99, 

2846/92, 2846/90, 2846/21, 2846/22, 2846/75, 2846/66, 2846/67, 2846/61, 2846/54, 

2846/56, 2846/53, 2846/59, 2846/69, 2846/72, 2846/77, 2846/81, 2846/84, 2846/88, 

2846/94, 2846/97, 2846/17, 2846/107, 2846/106, 2846/113, 2846/120, 2853/22, 

2854/31, 2854/30, 2854/7, 2846/120, 2846/122, 2846/11, 2846/124, 2853/24, 2854/28, 

2854/29, 2854/27, 2846/44, 2846/30, 2846/45, 2846/29, 2846/28, 2846/58, 2846/53, 

2846/50, 2846/39, 2988/2, 2882/3, 2854/36, 2854/25, 2880/159, 2880/155, 2880/3, 

2880/2, 2880/116, 2988/3, 2846/41, 2846/48, 2846/52, 2846/47, 2846/43, 2854/14, 

2853/20, 2854/35, 2853/21, 2854/34, 2854/32, 2854/33, 2854/9, 2854/8, 2854/6, 

2854/5, 2854/27, 2853/24, 2854/3, 3009/19, 3009/20, 3009/27, 3009/51, 3009/52, 

3009/46, 3009/44, 3009/42, 3009/38, 3009/36, 3009/33, 3009/32, 2880/141, 2880/138, 

2880/135, 2880/136, 2880/140, 2880/149, 2880/150, 2880/151, 2880/147, 2880/152, 

2880/154, 2880/146, 2880/142, 2880/21, 2880/52, 2880/56, 2880/57, 2880/169, 

2880/167, 2880/97, 2880/94, 2880/60, 2880/93, 2880/84, 2880/75, 2880/74, 2880/64, 

2880/13, 2880/14, 2880/54, 2880/53, 2846/45, 2846/29, 2846/28, 2846/58, 2846/59, 

2846/60, 2846/57, 2846/61, 2846/55, 2846/31, 2846/32, 2846/33, 2846/50, 2846/49, 

2846/48, 2846/52, 2846/47, 2846/43, 2846/44, 2846/30 v k.ú. Bludov 

pozemky parc. č. 2854/25, 155/29, 155/30, 1018/1, 167/10, 167/8, 1018/3, 167/1, 167/9, 

167/8, 1018/4, 155/29, 155/30, 167/5, st 489/10, st 489/9, 167/2, 167/3, 1018/1, 53/1, 

155/18, 167/8, 167/10, 1018/4, 155/29, 155/30, st 489/10, 155/31, 1018/1, 167/2, st 

53/1, 85/1, 167/12, 167/5, 167/11, st 489/9, 167/13, st 54, 1019/2, 83/1, 83/2, 1019/3, 

1024/7, 1024/6, 1019/1, 1019/6, st 55, 1019/7, 164/2, st 228, 155/18, 155/31, st 489/10, 

166, 167/9, 167/10, 1018/1, 1018/4, 155/29, 1055/18, 1055/16, 1055/12, 137, 1055/11, 

149/1 v k.ú. Sudkov 
pozemky parc.č. 427/124, 427/125, 429/19, 436/8, 436/9, 436/10, 436/11, 436/12, 

436/13, 436/14, 436/51, 436/53, 436/52, 436/18, 436/17, 436/7, 436/19, 436/20, 

436/21, 436/46, 436/47, 436/6, 429/14, 428/23, 428/42, 221, 428/37, 428/22, 428/21, 

428/36, 428/20, 428/38, 428/40, 376, 389, 377, 419/2, 424, 428/3, 522/1, 425/35, 

425/1, 425/59, 425/58, 425/72, 425/57, 425/71, 425/70, 425/69, 425/55, 425/54, 

425/53, 425/52, 425/51, 425/50, 425/49, 425/75, 425/48, 425/47, 1002/12, 425/77, 

425/46, 425/47, 425/42, 427/19, 427/124, 427/125, 429/11, 436/15, 436/52, 436/63, 

436/62, 436/61, 436/60, 436/7, 436/19, 436/20, 436/21, 436/46, 436/47, 436/6, 

429/14, 428/23, 221, 428/42, 428/37, 428/24, 428/21, 428/36, 428/20, 376, 389, 377, 

419/2, 424, 428/3, 522/1, 425/35, 425/1, 425/59, 425/58, 425/72, 425/57, 425/71, 

425/70, 425/69, 425/55, 425/54, 425/53, 425/52, 425/51, 425/50, 425/49, 425/73, 

425/74, 425/48, 425/47, 425/76, 425/78, 425/79, 425/80, 523/7, 536/52, 436/63, 

436/16, 436/17, 436/18, 436/7, 436/60, 436/19, 436/20, 436/21, 436/46, 436/47, 

436/6, 429/14, 428/23, 221, 428/42, 428/37, 428/22, 428/21, 428/36, 428/20, 428/38, 

428/40, 377, 419/2, 424, 428/3, 522/1, 425/35, 425/1, 425/59, 425/58, 425/72, 425/57, 

425/71, 425/70, 425/69, 425/55, 425/54, 425/53, 425/52, 425/51, 524/50, 425/49, 

425/75, 425/74, 425/48 v k.ú. Dolní Studénky 

 

ostatní účastníci - doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu 

na úředních deskách příslušných úřadů a též způsobem umožňujícím dálkový přístup pro 

vyvěšení a podání zprávy z důvodu informovanosti  
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• Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk - úřední deska na 30 dnů  

• Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov - úřední deska na 30 dnů  

• Obecní úřad Dolní Studénky, č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky - úřední deska na 30 dnů  

• Obecní úřad Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov - úřední deska na 30 dnů  

 

Dotčené orgány a ostatní  

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

• 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  

• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 

40a, 779 11 Olomouc  

• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 

40a, 779 11 Olomouc 

• Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  

• Obecní úřad Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky  

• Obecní úřad Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov  

• Ministerstvo životního prostředí, dotčené odbory, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha  

• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 

Olomouc 

• Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc zast. Správa silnic Olomouckého 

kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice (IČO 60609460) 

• Krajská hygienická stanice OK, ÚP Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby 

dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc  

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 

Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk  

• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 7, 787 

01 Šumperk  

• Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 1, 160 01 Praha (IČO 46347488) 

• Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc  

• Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČO 

70994234) 

• Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, správa toků – oblast Povodí Moravy, Vsetín 

prac. Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk (IČO 42196451) 

• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha (IČO 01312774) 

• Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 

Ostrava 9 (IČO 434167) 

• spis  

 
V souladu s ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP a ust. § 2 odst. 5 zákona 

o urychlení výstavby, v návaznosti na ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona je oznámení 

o zahájení stavebního řízení doručováno podle ust. § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Dle 

ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno 

nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Šumperk a úředních deskách 

příslušných obecních úřadů a současně též způsobem umožňující dálkový přístup (viz 

elektronické úřední desky na webových stránkách města Šumperk: www.sumerk.cz, obce Bludov: 

www.bludov.cz, obce Dolní Studénky: www.dolnistudenky.cz a obce Sudkov: www.sudkov.cz). 

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den vyvěšení 

na úřední desce správního orgánu, který je příslušným úřadem k vedení řízení.  
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