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*MUSPX027Z5PI* 

 
   

 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 

 

   

 

 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

doručované veřejnou vyhláškou   

(navazující řízení)    

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, 

v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 

00 Brno, 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 

 

Dnem podání  žádosti  bylo  zahájeno  stavební  řízení,  a  to  i  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“)  a  současně  též  jako  navazující  řízení  vedené  k  záměru,  který  

podléhá  posouzení vlivů záměru na životní prostředí v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2. 
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zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon o posuzování vlivů na ŽP“).   

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 

podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona 

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

„stavební zákon“), posoudil předloženou žádost podle ust. § 111 stavebního zákona a na 

základě výsledku přezkoumání žádosti ve stavebním řízení vydává podle § 115 stavebního 

zákona a § 18c  vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

na stavbu:           „I/44 Bludov – obchvat“   

 

v rozsahu stavebních objektů:   
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 

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 
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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 

 

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. 

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). 
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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, třípólový 

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). 

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. 

 

I.     Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je 

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

povolení speciálního stavebního úřadu.  
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2. Stavba bude provedena dodavatelsky na základě výsledků výběrového řízení. 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 projektovou 

dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

3.   Stavba nesmí být zahájena, pokud toto stavební povolení nenabude právní moci.   

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023. 

6. Při provádění stavby musí být dodrženy technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 

komunikací. 

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

vodoprávního úřad a to zejména: 

• Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (vodovodní 

a kanalizační řady). 

• Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami 

závadnými vodám 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. 

• Pohyb techniky v korytě vodního toku je třeba minimalizovat na co nejkratší dobu 

a nejnutnější případy (omezení nadměrného zákalu a znečištění toku ropnými látkami). 

• 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. 

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

ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent). 

• Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina 

výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích 

a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. Po ukončení prací 

bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn, 

plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety, aby zde nedocházelo 

k eroznímu smyvu zeminy do koryta vodního toku.  

8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak 

vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace. Podmínky jednotlivých 

vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo 

vyplývajících z přiložených situací:  

a) ČEPS, a.s. ze dne 28.6.2018 pod zn. 28/BRN/255/18/20.3.2018/Dv včetně jeho 

prodloužení v navazujícím vyjádření ze dne 11.6.2020 pod zn.  

623/20/BRN/35/2020/14730/Še,   

b)  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 15.3.2018 pod č.j. 563327/18 včetně 

aktualizace ze dne 25.2.2020 pod č.j. 545870/20,   

c) GridServices, s.r.o. ze dne 13.4.2018 pod zn. 5001687740 včetně jeho prodloužení   

     v navazujícím vyjádření ze dne 25.6.2020 pod zn. 5002157046,   

d) ČEZ Distribuce,  a.s.  pro  stavební  povolení  a  souhlasu  s umístěním  stavby 

v ochranném pásmu ze dne 5.4.2019 pod zn. 1103161146 včetně aktualizace ze dne 

23.3.2020 pod zn. 1107987835,   
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e)  ČD – Telematika a.s. ze dne 12.10.2017 zn. 11612/2017-O a revize vyjádření s potvrzením   

platnosti ze dne 2.4.2020,   

f) Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. ze dne 11.5.2018 pod zn.       

034/04/2018 včetně aktualizace ze dne 13.3.2019 pod zn. 033/03/2019 včetně      

aktualizace ze dne 2.3.2020 pod zn. 118/02/2020 včetně přílohy č. 1 a e- mailového sdělení 

ze dne 10.3.2020,   

která jsou součástí projektové dokumentace (část F. Doklady) a budou při realizaci   stavby  

respektovány. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 

15 dní předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti  je stavebník povinen 

vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno 

ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude 

sloužit pro osvědčení k užívání stavby. 

9. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které budou 

v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto 

aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny. 

10. Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební 

deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat 

ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.  

11. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic 

souvisejících s předmětnými objekty stavby. 

12. Stavebník při realizaci stavby zajistí splnění podmínek daných ve vyjádření Státního 

pozemkového úřadu pod zn. SPU 555733/2018 ze dne 4.2.2019, Českého rybářského 

svazu pod zn. 512/18 ze dne 19.4.2018, Ministerstva životního prostředí ze dne 15.7.2015 

pod č.j. 19783/ENV/14, Povodí Moravy, s.p. (PM) jako správce toku ze dne 30.4.2019 pod 

zn. PM-16503/2018/5203/Fi, Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy 

VIII ze dne 26.8.2015 pod č.j. 54457/ENV/15, Městským úřadem Šumperk, jako příslušným 

orgánem ochrany přírody ze dne 20.9.2019 pod čj. MUSP 91746/2019, Policie České 

republiky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ke stavebnímu řízení ze dne 

9.3.2020 pod č.j. KRPM-18746-1/ČJ-2020-1400DP, Drážního úřadu, stavební sekce, 

územní odbor Olomouc pro účely provedení stavby ze dne 7.11.2018 pod č.j. DUCR-

64968/18/Sj , Správy  železnic,  státní  organizace  (dále  jen  „SŽ“), ke  stavebnímu  řízení  

ze dne 6.11.2017 pod zn. 18696/2017-OŘ OLC-OPS/ŠeL a Dodatku k souhrnnému 

stanovisku ze dne 29.8. 2018 pod zn. 19471/2018-OŘ OPS/ŠeL, Ministerstva obrany ČR, 

Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 31.5.2018 pod sp.zn. 

83191/2018-1150-OÚZ-BR včetně aktualizace ze dne 22.6.2020 pod sp.zn. 101756/2020-

1150-OÚZ-BR, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 14.5.2018 

pod zn. SSOK-ŠU 8837/2018, která jsou součástí projektové dokumentace (část F. Doklady) 

a budou při realizaci  stavby  respektovány. 

13. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové 

polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí 

a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. 

14. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno 

v § 152 až § 160 stavebního zákona. 

15. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace 

osobou nebo organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytýčení stavby následně připojí 

k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

16. 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. 
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17. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých sítí, stavební 

práce v prostoru vedení budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). 

K  vedením bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníkům příslušného vlastníka 

(správce) – oprava, údržba apod.  

18. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně bude 

doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.  

19. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací vedení v projektu neuvedená, musí být další 

provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků 

(správců). 

20. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech 

nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech 

zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností 

v ochranném pásmu od příslušného provozovatele dané sítě. 

21. S odpady bude nakládáno v souladu se stanoviskem MěÚ Šumperk, odporu životního 

prostředí. 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.  

22. 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. 

23. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci pozemků dotčených stavbou informováni 

o zahájení stavby. 

24. 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. 

25. 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 objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště.  

26. Stavební práce, kterými dojde k dotčení pozemních komunikací, budou zahájeny pouze 

na základě vykonatelného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 

písm. c)3,2 zákona o pozemních komunikacích. 

27. U výjezdů ze staveniště na komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 

komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména 

ust. § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čištění 

a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti. 

28. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny. 

29. Kontrolní prohlídky stavby podle § 133 stavebního zákona budou konány podle plánu 

prohlídek připraveného stavebníkem, jejich termíny budou konzultovány se speciálním 

stavebním úřadem. Kopie zápisů z kontrolních prohlídek stavby ve stavebním deníku, 

potvrzené osobou vykonávající technický dozor stavebníka a projektantem v rámci 

stavebního autorského dozoru, budou předloženy jako příloha žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu. 

30. 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., v platném znění. Bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby 

a vypracován geometrický plán, na jehož základě bude provedeno majetkoprávní vypořádání. 

31.  Pozemky dotčené záborem stavby budou po dokončení stavby protokolárně předány   

       v řádném stavu jejich vlastníkům (správcům).   

 



 8|18 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního 

orgánu: 

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, v zastoupení na základě 

plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

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

271/13, 602 00 Brno podal 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 a SO 022.2 - Demolice stávající silnice III/3704 v km 18,814 na pozemcích výše 

uvedených v části výroku rozhodnutí a katastrálních územích Bludov, Dolní Studénky a Sudkov.                 

 Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení, a to i v působnosti zákona 

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

zákona o urychlení výstavby a současně též jako navazující řízení vedené k záměru, který podléhá 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona 

o posuzování vlivů na ŽP.  Jelikož žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení vyzval 

stavební úřad dne 8.10.2019 pod č.j. MUSP 104269/2019 stavebníka k uvedení žádosti 

do souladu s § 110 a §111 stavebního zákona.  

 Speciální stavební úřad po doplnění podkladů oznámil dne 7.8.2020 pod č.j. MUSP 

81592/2020 podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 144 správního řádu, 

ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby, 

zahájení stavebního řízení.  

  Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a  žádost 

o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby 

a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 

stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne 

doručení oznámení zahájení stavebního řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených 

orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve stejném smyslu 

byla poučena i veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP.   

 Současně v přípise o oznámení stavebního řízení byli účastníci upozorněni, že 

k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního 

plánu  nebo  při vydávání  územního  opatření  o  stavební  uzávěře  anebo  územního  opatření  

o asanaci  územní,  se ve smyslu  ust.  §  114  odst.  2  stavebního  zákona  nepřihlíží.  

V oznámení   speciální   stavební   úřad   taktéž   upozornil,   že řízení   je   vedeno   rovněž  

v působnosti  zákona  o  urychlení  výstavby  a  jako  navazující  řízení  ve  smyslu  zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí.   
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 Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 

účastníky) a navazující řízení dle zákona o posuzování vlivů na ŽP, které se vždy považuje  

za řízení s velkým počtem účastníků (ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP),  jsou 

písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního  řádu 

v souladu s ust. § 144 odst. 2 a 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou. To se netýká  účastníků 

řízení uvedených v ust. § 27 odst. 1 správního řádu, ve smyslu ust. § 112  stavebního  zákona,  

tedy  dotčených  orgánů  a účastníků  podle  §  109  písm.  a)  až  d)  stavebního zákona, těmto se 

doručuje jednotlivě. Na toto řízení se však současně vztahuje  zákon o urychlení výstavby, neboť 

se jedná o povolování stavby dopravní infrastruktury  podle ust. § 1 odst. 2 písm. a) 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. O tomto byli účastníci řízení řádně poučeni 

v oznámení o zahájení řízení. Součástí  oznámení  o  zahájení  předmětného  stavebního  řízení  

byla  informace  podle  ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP, včetně informace o možnosti 

zapojení veřejnosti do řízení.   

 Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení, dotčeným orgánům i veřejnosti 

uvedené v zákoně o posuzování vlivů na ŽP nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, 

a to  předem ve stanovené lhůtě u speciálního stavebního úřadu.   

 Speciální stavební úřad současně oznámil účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí  

výše  uvedené  lhůty  ke  dni  10.9.2020,  bude  disponovat  všemi  podklady  pro  vydání  

rozhodnutí.  Účastníci  řízení  se  s  těmito  podklady  před  vydáním  rozhodnutím  mohli  

seznámit, nahlížet u speciálního stavebního úřadu a vyjádřit se k nim ve lhůtě 5 pracovních  dnů. 

K podkladům rozhodnutí ve stanovené pětidenní lhůtě se účastníci řízení ani veřejnost  

nevyjádřili.   

      Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost 

o stavební povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, 

projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním stavby 

nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem, 

prováděcími vyhláškami k jejich provádění, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva 

a oprávněné zájmy účastníků.  

Zpracovaná   projektová  dokumentace je v souladu s územním rozhodnutí o umístění stavby 

přeložky silnice I/44  vydaném Městským úřadem Šumperk, Odborem výstavby ze dne 8.11.2016 

pod č.j. MUSP  111012/2016, sp. zn. 108165/2014 VYS/HEUR, které nabylo právní moci dne 

2.3.2017 dle  rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje 

kraje ze dne 14.2.2017 pod č.j. KUOK 16832/2017. Platnost vydaného územního rozhodnutí 

byla  stanovena na 5 let od nabytí jeho právní moci. Souhlas speciálnímu stavebnímu úřadu podle  

ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby dne 12.4. 

2019 pod č.j. MUSP 38333/2019, sp.zn. 19359/2019 VYS/HEUR, jako obecný stavební úřad 

příslušný k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. 

        

 K prokázání stavebníka, že má pro potřebu realizace stavby vlastnické právo k pozemkům  

a stavbám dotčených navrhovanou stavbou, speciální stavební úřad uvádí, že ve smyslu  ust. 

§ 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je tato stavba silnice I. třídy, její  součásti, 

příslušenství a stavby související, veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ust.  § 17 odst. 2 

téhož zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb.,  o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších  předpisů) odejmout 

nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo  odpovídající  věcnému  
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břemenu  k  pozemku  nebo  ke  stavbě  potřebným  k  uskutečnění  výstavby, opravy, úpravy, 

modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní  komunikace I. třídy, jejich součástí, 

příslušenství nebo staveb souvisejících. Současně  ve smyslu ust. § 184a odst. 3 stavebního 

zákona se k žádosti o vydání stavebního povolení,  jestliže žadatel nemá vlastnické právo 

k dotčeným pozemkům, souhlas s navrhovaným  stavebním záměrem nedokládá, je-li pro získání 

potřebných práv k pozemku nebo stavbě  pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven 

účel vyvlastnění zákonem. Z výše  uvedeného vyplývá, že pro tuto stavbu tedy nemusí stavebník 

k žádosti připojovat souhlas  vlastníka dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

k provedení stavebního záměru  podle ustanovení § 184a stavebního zákona.   

 Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení  

okruhu účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno,  zda 

mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku,  na kterém 

má být stavba prováděna a dále zda mohou být dotčena práva odpovídající  věcnému břemeni 

k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být  přímo dotčena práva osob, 

která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby  na  něm  a dále  zda  mohou  být  

přímo  dotčena  práva  odpovídající  věcnému  břemenu  k sousednímu pozemku.   

 Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, 

speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení informoval, že pokud  se 

podáním písemného oznámení přihlásí speciálnímu stavebnímu úřadu, který navazující  řízení 

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

na  ŽP,  stává  se  účastníkem  navazujícího  řízení  též  obec  dotčená  záměrem nebo dotčená 

veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování  vlivů  na  ŽP.   

 Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem možného dotčení jejich 

práv,  vycházel speciální stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby, odstupů stavby  

od hranic  pozemků  a  staveb  na  nich,  možnostech  a  způsobu  zásobování  stavby materiálem, 

a možných negativních vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby  (např. prašnost,  

hlučnost,  nutnost  provedení  stavby  ze  sousedního  pozemku  apod.), možných vlivů 

realizované stavby na sousední pozemky a stavby včetně sítí technické  infrastruktury.  

Na základě  výše  uvedeného  dospěl  speciální  stavební  úřad k závěru, že účastenství 

ve vedeném stavebním řízení, ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu  a podle ust. § 109 

písm. a) až d) stavebního zákona, v daném případě přísluší (vedle  stavebníka): Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Povodí Moravy, státní podnik,  Správa železnic, 

státní organizace, Obec Bludov, Obec Sudkov, Sudkov 96, Obec Dolní Studénky, MJM Agro, a.s., 

parex investment s.r.o., Bludovská a.s., Pospíchalová Marie, Abrahámová Miroslava, Schránil 

Pavel, Schránilová Milena, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o., ČD – Telematika, 

ČEPS, a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., EKOZIS spol. s r.o. 

 Dále byli jako účastníci stavebního řízení vymezeni ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního  

řádu a ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního  

zákona,  kdy  účastníci  řízení  jsou  identifikováni  pouze  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, 

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, 
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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. 

 

Ke stavebnímu řízení byly předloženy tyto doklady: 

- Žádost o stavební povolení ze dne 30.9.2019   

- Výpisy z KN  

- Kopie katastrální mapy  

- Projektová dokumentace zpracovaná 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 
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- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk č.j.  

KHSOC/07013/2018/SU/HOK ze dne 10.4.2018 – souhlasí  

- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, č.j. MUSP 111012/2016 ze dne 8.11.2016 – 

územní rozhodnutí 

- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, č.j. MUSP 38333/2019 ze dne 12.4.2019 - souhlas 

podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů  

- Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH ze dne 21.5.2018 pod č.j. KUOK 51788/2018 – 

koordinované závazné stanovisko 

- Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic ze dne 

4.6.2018 pod č.j. MUSP 28871/2018 -  koordinované závazné stanovisko 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. KUOK 

20787/2019 ze dne 1.3.2019 - výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 

živočichů 

- Ministerstvo životního prostředí č.j. MZP/2019/570/1219 ze dne 21.8.2020 – závazné 

stanovisko k ověření změn záměru – souhlas 

- prodloužení  platnosti  stanoviska  k  posouzení  vlivů  provedení  záměru  na  životní   

prostředí  vydaného  pod  čj.  76159/ENV/09  dne  30.10.2009  Ministerstva  životního   

prostředí pod čj. MZP/2019/570/744 ze dne 14.6.2019 

- stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 1.7.2019 pod č.j.   

MZP/2019/610/2406   k plnění   podmínek   souhlasu   ze   dne   15.7.2015   pod   č.j.   

19783/ENV/14 k odnětí zemědělské půdy ze ZPF 

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 56865/2019 ze dne 7.8.2019 – vyjádření 

vodoprávního úřadu s podmínkami  

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 123625/2019/R-138 ze dne 3.12.2019 – 

souhlas k trvalému odnětí pozemků plnění funkcí lesa  

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 123624/2019/R-137 ze dne 3.12.2019 – 

souhlas k dočasnému odnětí pozemků plnění funkcí lesa 

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 91746/2019 ze dne 20.9.2019 – vyjádření 

orgánu ochrany přírody s podmínkami 

- Městský úřad Šumperk, odbor ŽP, č.j. MUSP 62294/2019 ze dne 10.6.2019 – rozhodnutí 

o povolení kácení a náhradní výsadbě 

- rozhodnutí Obecního úřadu Bludov o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní   výsadby 

ze dne 25.3.2020 pod č.j. OUBL 515/2020    

- rozhodnutí Obecního úřadu Sudkov o povolení ke kácení dřevin a stanovení náhradní    

výsadby ze dne 20.3.2020 pod č.j. OUSU-150/2020    

- rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Studénky o povolení ke kácení dřevin a uložení    náhradní 

výsadby ze dne 26.3.2020 pod č.j. OU DS 296/2019-18  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 

545870/20 ze dne 25.2.2020 – souhlas s podmínkami 

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

zn. 118/02/2020 ze dne 2.3.2020 – vyjádření 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zn. 1107987835 ze dne 

23.3.2020 - souhlas s podmínkami 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn. 5002157046 ze dne 25.6.2020 – 

souhlas s podmínkami 

- ČD Telematika a.s. Praha 3 zn. 11612/2017-O ze dne 12.10.2017 – souhrnné stanovisko  

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 zn. 623/20/BRN ze dne 11.6.2020 – souhlas  
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- vyjádření  Obce  Bludov  k projektové  dokumentaci  pro  stavební  povolení  ze  dne 19. 3. 

2018 pod č.j. OUBL 478/2018 

- vyjádření  Obce  Sudkov  k projektové  dokumentaci  pro  stavební  povolení  ze  dne 13.  

4.2018 pod č.j. OUSU/159/2018  

- vyjádření Obce Dolní Studénky k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne   

      21.3.2018 pod č.j. OUDS-0184/2018 

- SSOK, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, Vikýřovice zn. SSOK ŠU 8837/2018 ze dne 

14.5.2018 – souhlasí s podmínkami 

- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,   

Odboru služby dopravní policie ze dne 9.3.2020 pod č.j. KRPM-18746-4/ČJ-2020-  

1400DP  

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 zn. SPU 

555733/2018 ze dne 4.2.2019 – souhlas s podmínkami 

- Drážní úřad Olomouc, sekce stavební č.j. DUCR-64968/18/Sj ze dne 7.11.2018 – souhlasné 

závazné stanovisko 

- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ze dne 6.11.2017 pod zn.   

18696/2017-OŘ OLC-OPS/ŠeL a Dodatek k souhrnnému stanovisku ze dne   

29.8.2018 pod zn. 19471/2018-OŘ OPS/ŠeL 

- Ministerstvo obrany ČR, Praha, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 

Sp.zn. 101756/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 22.6.2020 – souhlasné závazné stanovisko 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Olomouc ze dne 11.5.2018 pod zn. IV-  

2280-18/Dv 

- HZSOL územní odbor Šumperk, Nemocniční 268/7, 787 01 Šumperk č.j. HSOL-1695-2/2018 

ze dne 18.4.2018 – souhlasné závazné stanovisko 

- Povodí Moravy s.p., zn. PM-16503/2018/5203/Fi ze dne 30.4.2019 – souhlas 

s podmínkami a upozorněním 

- Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, prac. Šumperk č.j. LCR957/001288/2020 

ze dne 12.3.2020 - vyjádření 

- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava zn. 512/18 ze dne 

19.4.2018 – souhlasné vyjádření 

- stanoviska Národního památkové ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci   

ze dne 20.3.2018 pod č.j. NPÚ-391/022 439/2018 

 

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalších posouzení pak speciální  

stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy  ani 

nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.  Požadavky  

a  podmínky  správců  a  vlastníků  veřejné technické  infrastruktury  obsažené  v doložených  

vyjádřeních,  které  se  týkaly  provedení  stavby  v rozsahu  povolovaných  stavebních objektů 

a jejich řádného užívání, byly zapracovány do podmínek pro provedení  stavby  ve  výroku  

rozhodnutí  a  jsou  taktéž  zapracovány  do předložené  projektové  dokumentace k vydání 

stavebního povolení. Podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí  technické infrastruktury, 

majetkových správců pozemků či staveb dotčených předmětnou  stavbou  v rozsahu  

povolovaných  stavebních  objektů  tímto  povolením,  které  se  týkají  majetkoprávních či 

finančních požadavků, nejsou zapracovány do podmínek pro provedení  stavby tohoto povolení. 

Tyto požadavky musí být řešeny samostatně uzavřením smluv  či dohod mezi stavebníkem 

a těmito správci či vlastníky dotčených staveb či pozemků.  Současně  nejsou  převzaty  

požadavky  a podmínky,  které  se  netýkají  povolovaných  stavebních objektů tímto stavebním 

povolením.      
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Speciální  stavební  úřad  při  posouzení  žádosti  stavebníka  zajistil  vzájemný  soulad  

předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul  je         

do    podmínek    rozhodnutí.    Jednotlivá    stanoviska    dotčených    orgánů    uplatněná  

ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.  Speciální 

stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných  zájmů především 

z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí,  z hledisek minimalizace 

negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce  a technických  zařízení.  

Podmínky  rovněž  v  nezbytné  míře  stanoví  požadavky  na provádění stavby z hlediska 

organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.  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 sítí technického vybavení, bezpečnost  práce při provádění stavebních prací, přístupu 

k nemovitostem apod. Možné požadavky  na řešení  náhrad  případných  škod  vzniklých  stavbou  

jsou  obecně  řešeny  příslušnými  ustanoveními občanského zákoníku.   

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které 

by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto  rozhodnutí.   

 

 

Upozornění:    

Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický  ústav 

Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné  pracoviště   

v Olomouci,   Horní   náměstí   25,   771 11   Olomouc.   Nedojde-li   k dohodě  o archeologickém 

výzkumu, rozhodne o jeho podmínkách příslušný orgán památkové péče.  Další   postupy   

nezbytné   pro   záchranu   archeologických   nálezů   nutno   konzultovat  s příslušnou  

oprávněnou  organizací.  Termín  zahájení  zemních  prací  musí  být  této  organizaci, případně 

Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti  v Olomouci, písemně 

ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.   

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany  zdraví  při  

práci,  zejména  zák.  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti       

a   ochrany   zdraví   při   práci   v   pracovněprávních   vztazích   a o zajištění  bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní  vztahy a NV 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci 

na staveništích.   

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům,  k nimž 

nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena –  služebnosti),  získá  

soukromoprávní  titul  formou  smlouvy  s vlastníkem  pozemku  podle  zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění nebo po nabytí právní moci  rozhodnutí o vyvlastnění stavbou 

dotčeného pozemku, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí  nebo  omezení  vlastnického  práva  

k pozemku  nebo  ke  stavbě  (zákon  o vyvlastnění),  v platném znění.   

 

 

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 stavební povolení   

 

veřejnou vyhláškou. 

 

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

§ 26 správního řádu, o zveřejnění tohoto stavebního povolení 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.  
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P o u č e n í  o  o d v o l á n í 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy, se sídlem 

Jesenická 31, 787 01 Šumperk. 
 

            Ing. Jaroslava Vicencová   

                          vedoucí odd. silniční dopravy, 

                                  SH a dopr. přestupků 

 

 

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

 

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, 

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

271/13, 602 00 Brno 

 
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  

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha  

• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  

• ČD – Telematika, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha  

• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha  

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

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

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, 
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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  

 

• Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk - úřední deska na 15 dnů  

• Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov - úřední deska na 15 dnů  

• Obecní úřad Dolní Studénky, č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky - úřední deska na 15 dnů  

• Obecní úřad Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov - úřední deska na 15 dnů  

 

Další účastníci řízení ve smyslu § 9c odst. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí: 

• Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk (IČO 

22714171) 

 

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) 
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• 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  

 

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

rozhodnutí nabylo právní moci. 

Ověřená projektová dokumentace bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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