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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE OLOMOUC 
                          /   KUOK 51472/2020 Ing. Bartoněk 12. 5. 2020 
 KÚOK/101813/2019/ODSH-SH/7261 

 
 

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, 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 101 - Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat 
na pozemcích parc. č. 2921, 2999/4, 2999/3, 2999/2, 3009/43, 2988/4, 2988/3, 3001/5, 
2886/41, 2854/13, 2854/15, 2854/14, 2880/25, 2880/59, 2880/118, 2880/115, 2846/51, 
2846/48, 2846/47, 2846/52, 2846/54, 2846/67, 2846/92, 2846/100, 2846/111, 3009/35, 
3009/57, 3009/53, 2880/8, 2880/30, 2880/31, 2880/32, 2880/53, 2880/52, 2880/51, 
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2880/50, 2880/84, 2880/93, 2880/163, 3009/68, 3009/56, 3009/45, 3009/58, 3009/38, 
3009/34, 3009/31, 2846/110, 2846/99, 2853/20, 2846/90, 2846/75, 2846/66, 2846/63, 
2846/61, 2846/55, 3009/15, 3009/14, 2886/43, 2886/45, 2886/47, 2886/49, 2886/51, 
2886/53, 2886/56, 2886/57, 2886/58, 2886/59, 2886/60, 2886/61, 2886/62, 
2880/40,2880/38, 2880/41, 2880/39, 2880/36, 2846/21, 2846/22, 2880/55, 2880/57, 
2880/56, 2880/47, 2880/4, 2880/37, 2880/45, 2846/43, 2846/41, 2846/42, 2880/117, 
2880/116, 2880/113, 2880/114, 2880/89, 2880/88, 2880/90, 2880/87, 2880/91, 2880/86, 
2880/92, 2880/85, 2880/60, 2880/27, 2880/24, 2880/26, 2846/91, 2886/42 a 3009/54 
v kat. území Bludov, 
na pozemcích parc. č. 442/23, 427/55, 442/106, 607/52, 642/2, 442/43, 427/60, 442/38, 
681/7, 607/68, 607/67, 607/66, 674/102, 427/144, 704/83, 607/48, 607/49, 687/2,681/4, 
442/104, 442/105, 442/107, 442/108, 442/109, 653/3, 637/3, 442/116, 442/128, 441/9, 
442/130, 442/132, 442/133, 442/134, 442/135, 445/10, 445/11, 436/64, 436/73, 436/58, 
436/56, 436/55, 436/54, 436/53, 436/52, 427/66, 442/44, 442/42, 442/41, 427/62, 442/40, 
427/61, 442/39, 427/59, 427/58, 442/37, 427/57, 427/56, 442/36, 674/101, 442/35, 
427/54, 442/26, 442/22, 442/17, 442/16, 442/15, 442/14, 442/13, 436/2, 436/34, 436/33, 
436/28, 425/48, 425/47, 436/72, 436/59, 436/57, 651/1, 639/3, 436/16 a 523/7 v kat. 
území Dolní Studénky, 
na pozemcích parc. č. 1840/60, 1817/52, 1827/42, 1938/14, 1938/15, 1938/13, 1918/8, 
1925/13, 1936/6, 1936/5, 1830/5, 1817/34, 1827/30, 1840/56, 1962/2, 1827/41, 1827/39, 
1827/38 a 1840/18 v kat. území Postřelmov, 
na pozemcích parc. č.  461/2, 1026/11, 1026/12, 1026/16, 1026/15, 1002/15, 907/2, 
664/3, 149/1, 124/15, 124/17, 124/18, 438/6, 486/1, 964/101, 1002/14, 663/4, 964/5, 
704/6, 1055/8, 141, 140, 138, 536, 571, 964/89, 964/16, 964/90, 964/17, 602/6, 964/91, 
664/1, 704/7,706/3, 964/34, 706/4, 843/2, 744/2, 840/16, 760, 843/1, 153/4, 1055/11, 
1055/19, 1055/18, 438/2, 483/6, 422/3, 422/4,422/5, 439/2, 460/2, 484/2, 1056/7, 1056/6, 
573/3, 582/2, 964/98, 602/12, 704/10, 706/8, 964/118, 840/27, 840/32, 840/34, 884/3, 
889/2, 964/27, 970/13, 970/18, 970/20, 970/24, 970/27,970/28, 987/4, 984/10, 987/5, 
987/6, 984/9, 991/4, 1002/13, 999/2 a 970/19 v kat. území Sudkov; 

SO 110 - MÚK Postřelmov 
na pozemcích parc. č. 1817/52, 1817/139, 1817/61, 1918/8, 1925/9, 1817/60, 1817/55, 
1817/59, 1817/53, 1817/34, 1811/81, 1817/134, 1817/136, 1817/54, 1817/63, 1817/62, 
1957/2, 1817/137, 1817/64, 1817/65 a 1925/26 v kat. území a obci Postřelmov;  

SO 110.2 - Větev OK Postřelmov do Postřelmova 
na pozemcích parc. č. 1925/26, 1817/67, 1817/66, 475/12, 1817/138, 1817/65 a 1840/84 
v kat. území a obci Postřelmov; 

SO 111 - MÚK Šumperk-jih 
na pozemcích parc. č. 442/106, 607/41, 427/65, 442/43, 653/3, 704/63, 704/67, 704/69, 
704/71, 704/73, 704/76, 704/83, 607/44, 607/45, 607/48, 442/107, 442/108, 442/109, 
704/2, 427/66, 607/33, 702/102, 442/44, 427/63, 427/64, 442/42, 442/41,427/62, 442/35, 
442/26 a 704/65 v kat. území a obci Dolní Studénky; 

SO 120 - Přivaděč města Šumperk, intravilán 
na pozemcích parc. č.  704/63, 704/67, 704/69, 704/71, 704/73, 704/2 a 704/65 v kat. 
území a obci Dolní Studénky, 
na pozemcích parc. č. 914/109, 830/26, 831/68, 2081/2, 831/73, 2171/55, 755/70, 832/91, 
832/1, 914/10, 830/24, 831/67, 831/69, 831/49, 914/107, 914/11, 914/12, 914/4 a 1799/43 
v kat. území a obci Šumperk; 

SO 121.2 - Přeložka stávající silnice I/44 
na pozemcích parc. č. 1925/4 a 1817/140 v kat. území a obci Postřelmov;    
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SO 202 - Inundační most na silnici I/44 přes Chromečský náhon 
na pozemcích parc. č. 1840/90, 1840/88, 1840/59, 1840/61, 1840/60, 1827/42, 1830/5, 
1830/1, 1830/3, 1827/30, 1963/3, 1962/2, 1840/58, 1963/2, 1840/87, 1840/86, 1962/4 
a 1840/18 v kat. území a obci Postřelmov;    

SO 203 - Inundační most na silnici I/44 v km 17,750 
na pozemcích parc. č. 1827/42 a 1827/30 v kat. území a obci Postřelmov;    

SO 204 - Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh-Bludov 
na pozemcích parc. č. 2999/2, 2999/1, 2999/3, 2886/43, 2886/45, 2886/47, 2886/49, 
2886/51, 2886/53, 2886/56 a 2886/42 v kat. území a obci Bludov, 
na pozemcích parc. č. 1827/42, 1938/14, 1938/13, 1938/3, 1938/15, 1936/7, 1936/6, 
1936/5, 1936/1, 1827/39, 1827/38, 1846 a 1827/37 v kat. území a obci Postřelmov;  

SO 205 - Most na silnici I/44 přes Bludovský potok 
na pozemcích parc. č. 2921, 2886/62, 2880/25 a 2880/24 v kat. území a obci Bludov; 

SO 206 - Most na silnici I/44 přes silnici III/3704 
na pozemcích parc. č.  2880/93, 2880/57, 2880/92, 2880/60 a 2880/59 v kat. území a obci 
Bludov; 

SO 207 - Inundační most na silnici I/44 v km 18,940 
na pozemcích parc. č. 2846/47, 2846/46, 2846/53 a 2846/54 v kat. území a obci Bludov; 

SO 208 - Inundační most na silnici I/44 v km 19,309 
na pozemcích parc. č. 3009/35, 3009/38 a 3009/34 v kat. území a obci Bludov; 

SO 209 - Most na silnici I/44 přes Desnou 
na pozemcích parc. č. 3001/4, 3001/3, 3001/2, 3001/1, 3009/77, 3009/69, 3009/68 
a 3009/14 v kat. území a obci Bludov, 
na pozemcích parc. č. 124/16, 422/4, 438/2, 438/3 a 422/5 v kat. území a obci Sudkov; 

SO 210 - Most na silnici I/44 přes Sudkovský potok 
na pozemcích parc. č. 964/27, 704/7, 706/3, 964/34, 706/2, 706/4, 843/2, 964/113 a 706/7 
v kat. území a obci Sudkov; 

SO 212 - Most na silnici I/44 přes potok v km 21,017 
na pozemcích parc. č. 442/135, 445/11, 436/34, 436/2 a 436/33 v kat. území a obci Dolní 
Studénky; 

SO 213 - Most na větvi 111-4 přes přeložku Sudkovského potoka 
na pozemcích parc. č. 704/76, 704/82, 704/83 a 704/2 v kat. území a obci Dolní Studénky; 

SO 214 - Most na přivaděči přes Desnou 
na pozemcích parc. č. 804/1, 705/2, 803/6 a 704/2 v kat. území a obci Dolní Studénky, na 
pozemcích parc. č. 830/26, 831/68, 2081/2, 874/4, 880/2, 881/2, 2178 a 1049/1 v kat. 
území a obci Šumperk; 

SO 215 - Most na přivaděči přes Bratrušovský potok 
na pozemcích parc. č. 831/73, 2171/55, 832/1, 831/67, 832/84, 831/69, 832/33, 2171/22, 
831/72, 2171/52, 832/6 a 2171/5 v kat. území a obci Šumperk; 

SO 216 - Most na přivaděči přes železniční trať 
na pozemcích parc. č.  832/1, 914/11, 1799/42, 1799/43 a 1799/1 v kat. území a obci 
Šumperk; 

SO 220 - Most na přivaděči přes vodoteč 
na pozemcích parc. č. 914/109, 914/10 a 914/11 v kat. území a obci Šumperk; 
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SO 301 - Odvodnění silnice I/44 v km 16,4 - km 17,0 a MÚK Postřelmov 
na pozemcích parc. č. 1817/52, 1840/90, 1840/88, 1840/59, 1840/60, 1817/58, 1918/8, 
1925/10, 1925/12, 1925/11, 1830/1, 1817/53, 1817/34, 1817/57, 1811/81, 1840/58, 
1963/2, 1840/87, 1840/86, 1840/18 a 1817/62 v kat. území a obci Postřelmov; 

SO 302.1 - Odvodnění sil. I/44 v km 17,0 – km 17,9 
na pozemcích parc. č. 1827/42, 1925/13, 1830/5, 1830/3, 1817/34, 1827/30, 1840/56, 
1963/3, 1962/2, 1840/58, 1963/2, 1840/87, 1840/86 a 1840/18 v kat. území a obci 
Postřelmov; 

SO 302.2 - Retenční nádrž v km 17,0 
na pozemcích parc. č. 1817/53 a 1817/34 v kat. území a obci Postřelmov; 

SO 302.3 - ORL v km 17,0 
na pozemku parc. č. 1817/34 v kat. území a obci Postřelmov;  

SO 303 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,0 - km 18,4 
na pozemcích parc. č. 2921, 2880/32, 2880/50, 2886/56, 2886/57, 2886/58, 2886/59, 
2886/60, 2886/61, 2886/62, 2880/36, 2880/57, 2880/47, 2880/37, 2880/24 a 2880/25 
v kat. území a obci Bludov; 

SO 304 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,4 - km 18,920  
na pozemcích parc. č. 2988/4, 2880/118, 2846/47, 2880/8, 2880/93, 2846/43, 2880/117, 
2880/113, 2880/89, 2880/90, 2880/91 a 2880/92 v kat. území a obci Bludov; 

SO 305 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,953 - km 19,020 
na pozemcích parc. č. 2846/54, 2846/67, 2846/63, 2846/61 a 2846/55 v kat. území a obci 
Bludov; 

SO 306 - Dešťová kanalizace přivaděče 
na pozemcích parc. č. 914/105, 832/1, 832/4, 2171/23, 832/33, 2171/22, 914/107, 914/11, 
914/12, 914/5, 914/4, 914/44, 832/88, 2171/5, 832/6 a 832/89 v kat. území a obci 
Šumperk; 

SO 311 - Stabilní norné stěny silnice I/44 
na pozemcích parc. č. 2846/54, 2880/30, 2880/32, 2846/60, 2846/61, 2846/55, 2886/43, 
2886/45, 2886/47, 2880/40, 2880/41, 2880/36, 2880/24, 2880/27, 2880/23 a 2886/42 
v kat. území a obci Bludov, 
na pozemcích parc. č. 442/133, 442/134, 442/135 a 436/15 v kat. území a obci Dolní 
Studénky, 
na pozemcích parc. č. 1840/60, 1817/52, 1827/42, 1830/6, 1830/5, 1817/55, 1817/53, 
1817/34, 1827/30, 1962/2 a 1840/18 v kat. území a obci Postřelmov, 
na pozemcích parc. č. 664/3, 663/4, 704/6, 664/1, 704/7, 964/34, 843/2, 744/2, 840/16, 
438/2, 439/2 a 704/10 v kat. území a obci Sudkov; 

SO 312 - Stabilní norné stěny přivaděče 
na pozemku parc. č. 704/76 v kat. území a obci Dolní Studénky 
na pozemcích parc. č. 831/67, 831/68, 831/70, 2171/54, 2171/55, 832/1, 831/69, 2171/53, 
914/107, 914/12, 831/73 a 831/49 v kat. území a obci Šumperk; 

SO 701 - Protihluková stěna km 18,640 - 19,060 
na pozemcích parc. č. 2988/4, 2880/118, 2846/47, 2846/54, 2846/67, 2846/66, 2846/61, 
2846/43, 2880/117 a 2880/113 v kat. území a obci Bludov; 

SO 702 - Protihluková stěna km 0,100 - km 0,460 - přivaděč Šumperk 
na pozemcích parc. č.  914/11, 914/12 a 914/4 v kat. území a obci Šumperk. 
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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 (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „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: 

Hlavním stavebním objektem je SO 101 přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat, 
která je navržena v kategorii S 21,5/100 v délce cca 5,6 km a SO 120 Přivaděč města 
Šumperk, intravilán, který je navržen v kategorii S 9,5/80 v délce cca 1,3 km. Součástí 
stavby jsou 2 mimoúrovňové (z toho jedna MÚK Šumperk – jih jen jako obousměrná větev 
připojující SO 120 na SO 101) a 2 úrovňové křižovatky, 4 nově budované komunikace, 
příjezdová komunikace k ORL a cyklostezka. 

Směrové a výškové řešení stavebních objektů vychází z dokumentace pro územní 
rozhodnutí (I/44 Bludov – obchvat, Dopravoprojekt Brno a.s. z října 2014 a následující 
doplnění). Hlavní stavební objekt SO 101 Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat je 
navržena v kategorii S 21,5/100, jsou zde navrženy obousměrné zálivy pro nouzové 
zastavení vozidla. Přivaděč do Šumperka SO 120 je navržen v kategorii S 9,5/80, 
přeložka stávající silnice III/0443 v úseku mezi nově navrženými okružními křižovatkami 
Bludov a Postřelmov (SO 121.1) je navržena v kategorii S 9,5/50. Přeložka silnice III/3704 
Bludov – Sudkov (SO 130) je navržena v kategorii S 7,5/30. Účelová komunikace 
k průmyslovému areálu (SO 131) je navržena v kategorii S 7,5/30, polní cesta (SO 140) 
v kategorii P5/30, chodník a cyklostezka (SO 150) se šířkou zpevnění 3,0 m. 

Na začátku trasy v oblasti MÚK Postřelmov navazuje přeložka silnice I/44 na již 
realizovaný úsek čtyřpruhové směrově dělené komunikace I/44 Postřelmov – obchvat. 
Připojení výhledové přeložky silnice I/11 Postřelmov – Chromeč bude možné jako další 
paprsek nově navržené okružní křižovatky Bludov. Na konci trasy, v oblasti MÚK Šumperk 
– jih bude nově vybudovaná přeložka silnice I/44 připojena na stávající silniční síť 
prostřednictvím přivaděče Šumperk jako další paprsek stávající okružní křižovatky 
na okraji Šumperka. Výhledové bude pokračovat přeložka silnice I/44 v obchvatové 
poloze k Rapotínu. 

V rámci stavby budou realizovány přeložky inženýrských sítí, a to plynovodů STL a VTL, 
vodovody a kanalizace, vedení VVN, VN a NN, sdělovací kabely a řada přeložek vodotečí, 
melioračních kanálů a úprav meliorací. V souvislosti s výstavbou dvou mostních nadjezdů 
nad stávající železniční tratí dojde k vyvolaným úpravám trakčního a zabezpečovacího 
drážního vedení. 
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Stavba se rozkládá v nezastavěném území, v inundačním území řek Moravy a Desné 
s regionálními a nadregionálními biokoridory a biocentry. Komunikace je vedena 
převážně po zemědělsky využívaných pozemcích. Trasa kříží železniční trati Zábřeh – 
Bludov (traťový úsek Postřelmov – Bludov) a Šumperk – Bludov (traťový úsek Bludov – 
Šumperk). Podél trasy je umístěno stávající vedení VVN 400kV a 110kV, vedení 110kV 
trasa kříží. 
 
Popis povolovaných stavebních objektů:  

SO 101 - Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat 
V objektu SO 101 je řešena hlavní trasa obchvatu Bludova, který navazuje na již 
realizovaný obchvat Postřelmova mimoúrovňovou křižovatkou SO 110 MÚK Postřelmov. 
Konec úseku je orientován u objektu SO 111 MÚK Šumperk-jih, kde na obchvat Bludova 
navazuje objekt SO 120 Přivaděč města Šumperk, intravilán. Komunikace je navržena 
v kategorii S 21,5/100 a je doplněna o pruhy pro nouzové zastavení vozidla, které jsou 
umístěny vstřícně po vzdálenostech 500 m. V trase je celkem 10 mostních objektů a dva 
mostní objekty převádějící přeložky stávajících komunikací nad tělesem obchvatu. 

SO 110 - MÚK Postřelmov 
Předmětem objektu SO 110 je mimoúrovňová křižovatka situovaná severně od obce 
Postřelmov, na začátku stavby SO 101. Umožňuje propojení stávající komunikace I/44 
Postřelmov – Bludov s navrženým novým obchvatem Bludova. Dále také uvažuje 
s výhledem stavby obchvatu Postřelmov – Chromeč, který bude navázán na okružní 
křižovatku I/44. Na této okružní křižovatce je navržen zárodek pro napojení obchvatu 
Postřelmov – Chromeč. Skládá se z větví 110-A, 110-B, 110-C, 110-D a OK Postřelmov. 

SO 110.2 - Větev OK Postřelmov do Postřelmova 
Jedná se o komunikaci vedoucí ze stávající komunikace III/0443 z Postřelmova směrem 
do nově navržené okružní křižovatky (součást SO 110 MÚK Postřelmov). Komunikace se 
odpojuje ze stávající komunikace a v celé trase vede ve směrovém oblouku o poloměru 
160 m. U napojení do okružní křižovatky je mezi vjezdovým a výjezdovým pruhem 
navržen dělící dlážděný ostrůvek. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/50 v celkové 
délce úpravy 63,254 m. 

SO 111 - MÚK Šumperk-jih.  
Předmětem objektu SO 111 je mimoúrovňová křižovatka situovaná jižně od města 
Šumperk, jedná se o trubkovitou mimoúrovňovou křižovatku, která se nachází na konci 
objektu SO 101 Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat v km 21,600. Řeší propojení 
objektu hlavní trasy s objektem SO 120 Přivaděč města Šumperk, intravilán. Výhledově 
by na SO 111 MÚK Šumperk-jih měl navazovat obchvat Šumperk – Rapotín, a proto 
budou u SO 111 MÚK Šumperk-jih vybudovány zárodky větví 111-1, 111-2 a 111-3 včetně 
přídatných pruhů podle ČSN 73 6102/Z1. V rámci stavby obchvatu Bludova bude 
realizována pouze větev 111-4 na konci stavby SO 101. Křižovatka převádí dopravu 
z navrženého obchvatu na SO 120 Přivaděč města Šumperk, intravilán. 

SO 120 - Přivaděč města Šumperk, intravilán 
Přivaděč města Šumperk navazuje na SO 101 Přeložka sil. I/11 a I/44 obchvat Bludova 
a svádí tranzitní dopravu na stávající okružní křižovatku ve městě Šumperk u areálu 
společnosti EPCOS s.r.o. Přivaděč města Šumperk navazuje na stávající okružní 
křižovatku z jižní strany mezi rameny stávající silnice I/11 ve směru od obce Bludov 
a vjezdem do areálu společnosti EPCOS s.r.o. Kapacita okružní křižovatky je dostatečná 
k tomu, aby převedla dopravní zátěž z obchvatu Bludova. Na konci úseku je napojen 
na navrženou přeložku silnice I/44 ramenem mimoúrovňové křižovatky SO 111-4, které je 
navrženo obousměrné. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/80. 
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SO 121.2 - Přeložka stávající silnice I/44 
Jedná se o přeložku stávající komunikace I/44, která se po vybudování nové trasy silnice 
I/44 (SO 101 Přeložka silnice I/44) stane silnicí III. třídy. Komunikace je navržena 
v kategorii S 9,5/50 v celkové délce úpravy 180 m. 

SO 202 - Inundační most na silnici I/44 přes Chromečský náhon 
Most je součástí silnice I/44, umožňujeme převedení silnice I/44 přes Chromečský náhon 
a zároveň plní funkci inundačního objektu. Most je situován v extravilánu, západně 
od obce Sudkov. Charakteristika mostu – trvalý, přesypaný silniční klenbový most, 
inundační, monolitický, železobetonový. Založení mostu je hlubinné. Délka přemostění 
10,365 + 3 x 9,324 + 10,365 m. Délka mostu 52,30 m. Délka nosné konstrukce 52,30 m. 
Rozpětí polí je 10,945 + 3 x 9,924 + 10,945 m. Šířka mostu 65,00 m. Výška mostu nad 
terénem 10,937 m. 

SO 203 - Inundační most na silnici I/44 v km 17,750 
Most je součástí silnice I/44. Most zároveň plní funkci inundačního objektu. 
Charakteristika mostu – trvalý, přesypaný silniční klenbový most, inundační, monolitický, 
železobetonový. Založení mostu je hlubinné. Délka přemostění 10,365 + 3 x 9,324 + 
10,365 m. Délka mostu 52,30 m. Délka nosné konstrukce 52,30 m. Rozpětí polí 10,945 + 
3 x 9,924 + 10,945 m. Šířka mostu 72,50 m. Výška mostu nad terénem 14,031 m. 

SO 204 - Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh-Bludov 
Most  je situován v extravilánu severně od obce Postřelmov za účelem převedení silnice 
I. třídy I/44 přes řeku Moravu a železniční trať ČD Zábřeh – Bludov v údolní nivě řeky 
Moravy v zátopě velkých vod. Charakteristika mostu – trvalý, silniční, spojitá trámová 
ocelová konstrukce se spřahující ŽB deskou. Založení mostu je hlubinné. Délka 
přemostění 229,800 m. Délka mostu 250,250 m. Délka nosné konstrukce: levý most 
233,400 m, pravý most 233,200 m. Rozpětí polí: levý most 31,250 + 40,0 + 60,0 + 60,0 + 
40,350 m, pravý most 40,350 + 60,0 + 60,0 + 40,0 + 31,250 m. Šířka mostu: levý most 
12,850 m, pravý most 12,350 m, celkem 25,30 m. Výška mostu nad terénem 14,40 m. 

SO 205 - Most na silnici I/44 přes Bludovský potok 
Most je součástí silnice I/44. Most umožňujeme převedení silnice I/44 přes Bludovský 
potok. Charakteristika mostu – ocelová konstrukce z vlnitého plechu. Délka přemostění 
9,955 m. Délka mostu 10,07 m. Délka nosné konstrukce 10,07 m. Rozpětí polí 10,01 m. 
Šířka mostu 66,35 m. Výška mostu nad terénem 11,27 m. 

SO 206 - Most na silnici I/44 přes silnici III/3704 
Účelem mostu je převedení silnice I/44 přes silnici III/3704. Charakteristika mostu – trvalý 
silniční most, předpjatá betonová deska, založení opěr na pilotách. Pro každý jízdní směr 
je samostatný most. Délka přemostění 30,100 m. Rozpětí NK 31,65 m. Délka mostu 52,10 
m. Délka nosné konstrukce 33,31 m. Šířka mostů dohromady 23,100 m. Výška mostu 
7,55 m (v bodě křížení). 

SO 207 - Inundační most na silnici I/44 v km 18,940 
Most je součástí silnice I/44. Most umožňuje převedení silnice I/44 přes cyklostezku, 
náhradní chodník a meliorační kanál. Charakteristika mostu – monolitická, 
železobetonová, rámová konstrukce. Založení mostu je hlubinné. Délka přemostění 12,40 
m. Délka mostu 19,775 m. Délka nosné konstrukce 14,20 m. Rozpětí polí 13,30 m. Šířka 
mostu: 12,00 m – levý most, 11,85 m – pravý most. Výška mostu nad terénem 5,62 m. 

SO 208 - Inundační most na silnici I/44 v km 19,309 
Most je součástí silnice I/44 a převádí komunikaci přes inundační území. Charakteristika 
mostu – monolitická, železobetonová, rámová konstrukce. Plošné založení. Délka 
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přemostění 20,60 m. Délka mostu 36,60 m. Délka nosné konstrukce 22,60 m. Rozpětí 
polí 10,80 + 10,80 m. Šířka mostu 23,10 m. Výška mostu nad terénem 2,95 m. 

SO 209 - Most na silnici I/44 přes Desnou 
Účelem mostu je převedení silnice I/44 přes tok řeky Desná. Charakteristika mostu - 2 
samostatné mosty pro oba jízdní pásy, monolitické betonové, dodatečně předpjaté, 
třípolové spojité dvoutrámy, otevřeně uspořádané, s neomezenou volnou výškou. Délka 
přemostění 60,00 m. Délka mostu 75,20 m. Délka nosné konstrukce 63,60 m. Rozpětí 
polí 18,50 + 25,00 + 18,50 = 63,00 m (měřeno v ose silnice). Šířka mostu: 12,35 m – levý 
most, 12,35 m – pravý most. Výška mostu nad terénem 5,90 m. 

SO 210 - Most na silnici I/44 přes Sudkovský potok 
Účelem mostu je převedení silnice I/44 přes Sudkovský potok. Charakteristika mostu – 
trvalý silniční most, železobetonový dvojrám, založený na pilotách. Pro každý jízdní směr 
je samostatný most. Délka přemostění 20,600 m (dva otvory světlosti 10 m). Délka mostu 
35,700 m. Délka nosné konstrukce 22,500 m. Šířka mostů dohromady 23,100 m. Výška 
mostu nade dnem potoka 6,03 m (v bodě křížení). 

SO 212 - Most na silnici I/44 přes potok v km 21,017 
Účelem mostu je převedení silnice I/44 přes potok/meliorační kanál. Charakteristika mostu 
– trvalý silniční most, železobetonový dvojrám, založený na pilotách. Pro každý jízdní 
směr je samostatný most. Délka přemostění 20,600 m (dva otvory světlosti 10 m). Délka 
mostu 31,000 m. Délka nosné konstrukce 22,400 m. Šířka mostů dohromady 23,100 m. 
Výška mostu nade dnem potoka 5,356 m (v bodě křížení). 

SO 213 - Most na větvi 111-4 přes přeložku Sudkovského potoka 
Účelem mostu je převedení rampy 4 MUK Šumperk-jih přes přeložku Sudkovského 
potoka. Charakteristika mostu – monolitický betonový, dodatečně předpjatý, třípolový 
spojitý jednotrám. s oboustrannými konzolami, otevřeně uspořádaný, s neomezenou 
volnou výško. Délka přemostění 59,00 m. Délka mostu 75,9 m. Délka nosné konstrukce 
62,60 m. Rozpětí polí 18,00 + 25,00 + 18,00 = 61,00 m (měřeno v ose). Šířka mostu 10,60. 
Výška mostu nad terénem 8,49 m. 

SO 214 - Most na přivaděči přes Desnou 
Účelem mostu je převedení silnice přivaděč Šumperk přes tok řeky Desná. Charakteristika 
mostu – monolitický betonový, dodatečně předpjatý, čtyřpolový spojitý dvoutrám, otevřeně 
uspořádaný, s neomezenou volnou výškou. Délka přemostění 136,00 m. Délka mostu 
151,94 m. Délka nosné konstrukce 139,60 m. Rozpětí polí 28,90 + 2x 40,00 + 28,90 = 
137,80 m (měřeno v ose silnice). Šířka mostu 16,30 m až 16,62 (větev 4 u OP4). Výška 
mostu nad terénem 9,84 m. 

SO 215 - Most na přivaděči přes Bratrušovský potok 
Účelem mostu je převedení přivaděče Šumperk přes Bratrušovský potok. Charakteristika 
mostu – monolitická betonová, dodatečně předpjatá, dvoupolová spojitá lichoběžníková 
deska, otevřeně uspořádaná, s neomezenou volnou výškou. Délka přemostění 39,70 m. 
Délka mostu 58,64 m. Délka nosné konstrukce 43,10 m. Rozpětí polí 19,45 + 21,95 = 
41,40 m (měřeno v ose). Šířka mostu 11,10 m. Výška mostu nad terénem 7,57 m. 

SO 216 - Most na přivaděči přes železniční trať 
Převáděnou komunikací je přivaděč Šumperka v kategorii S 9,5/80. Charakteristika mostu 
– trámová prefabrikovaná konstrukce se spřaženou deskou. Založení na pilotách. Délka 
přemostění 52,40 m. Délka mostu 67,10 m. Délka nosné konstrukce 55,60 m. Rozpětí 
polí 27,0 + 27,0 m. Šířka mostu 11,10 m. Výška mostu nad terénem 13,50 m. 
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SO 220 - Most na přivaděči přes vodoteč 
Most je součástí přivaděče města Šumperk. Převádí komunikaci přes přeložku vodoteče 
podél přivaděče. Charakteristika mostu – monolitická, železobetonová, rámová 
konstrukce. Plošné založení. Délka přemostění 2,50 m. Délka mostu 11,51 m. Délka 
nosné konstrukce 3,00 m. Rozpětí polí 2,75 m. Šířka mostu proměnná 14,4 - 19,6 m. 
Výška mostu nad terénem 2,95 m. 

SO 301 - Odvodnění silnice I/44 v km 16,4 - km 17,0 a MÚK Postřelmov 
Tento úsek silnice bude odvodněn z části stávající kanalizací obchvatu Postřelmov přes 
retenční nádrž a ORL do Chromečského náhonu. Stávající kanalizační řad bude přeložen 
v místě nově navrhované retenční nádrže do nové polohy v délce 115,9 m a na něj pak 
napojeny dílčí kanalizační stoky. Z části bude dešťová voda vedena dálničními příkopy 
podél hlavní trasy přes stabilní norné stěny do Chromečského náhonu a z části 
do stávajících příkopů a řešeno vsakovacími trativody.  Potrubí stok je navrženo z trub 
DN 500-Plast, DN 400-Plast a DN 300-Plast, min. SN 12. Z důvodu malého krytí stok 301-
B.1 a 301-B.2, které nelze zvýšit případným násypem nad potrubím, je v tomto úseku 
navrženo z potrubí železobetonového DN 400. Přípojky od dešťových vpustí budou DN 
200 z trub plastových. Délky plastového potrubí jsou: potrubí DN 200 – 13 m (vyústění 
UV, stoka 301-C), potrubí DN 300 - 13 m (od horské vpusti na stoce 301-A) - 10,5 m 
(od lapače LSJ na stoce 301-A) - 221,5 m (stoka 301-A) - celkem 245 m, potrubí DN 400 
- 84,9 m (stoka 301-A), potrubí DN 500 - 115,9 m. Délky ŽB potrubí (stoka 301-B.1. stoka 
B01-B.2): potrubí DN 400 - 61,65 (zaokrouhleno 62) m. Celkové délky přípojek  DN 200 
–230,5 m. Dále jsou na kanalizaci osazeny drobné objekty - uliční vpusti, horské vpusti, 
štěrbinové žlaby, čistící kusy, lapače splavenin. 

SO 302.1 - Odvodnění sil. I/44 v km 17,0 – km 17,9 
Tento úsek silnice bude odvodněn z části přes retenční nádrž a ORL kanalizací 
do Chromečského náhonu a z části dálničními příkopy podél hlavní trasy přes stabilní 
norné stěny do Chromečského náhonu.  Potrubí stok je navrženo z trub DN 500-Plast, 
DN 400 Plast a DN 300-Plast, min. SN 12. Přípojky od dešťových vpustí budou DN 200 
z trub plastových. Délky potrubí: DN 500 52,0 m, DN 400 52,36 m, DN 300 885,27 m. 
Celkové délky přípojek DN 200 – cca 400 m. Dále jsou na kanalizaci osazeny drobné 
objekty – uliční vpusti, horské vpusti, štěrbinové žlaby, čistící kusy, lapače splavenin. 

SO 302.2 - Retenční nádrž v km 17,0 
Navrhovaná retenční nádrž, je dimenzována tak, aby zachytila přívalové deště 
soustředěné stavbou komunikace. Do retenční nádrže je zaústěn objekt silniční 
kanalizace SO 302.1. Retenční nádrž je navržena jako suchý poldr s umístěním mezi 
násypem tělesa hlavní komunikace a přeložkou stávající silnice III/0443. Objem 
retenčního prostoru je na základě výpočtu navržen na 222 m3 při uvažovaném 
maximálním odtoku z nádrže 40 l/s.  Nádrž je navržena jako zemní, lichoběžníková 
s rozměry dna 14x16-224 m2, vnější rozměry: délky – 23 m a šířka 20 m, částečně 
zapuštěná a částečně s nasypanými hrázkami s ohumusováním tl. 10 cm a osetím dna 
i hrázek. Součástí nádrže je rovněž výústní objekt do nádrže pro potrubí DN 500. 
Retenční nádrž bude oplocená pozinkovaným pletivem výšky 2,0 m. 

SO 302.3 - ORL v km 17,0 
Dešťové vody z kanalizace 302.1 a obtoková kanalizace stávajícího ORL obchvatu 
Postřelmova v km 16,950 jsou vedeny do retenční nádrže č.1 a ORL (302.2) v km 17,0. 
Objekt zachytává nerozpuštěné látky a případné úniky ropných látek v dešťové kanalizaci 
odvodňující komunikaci. Je vybavena koalescenční odlučovací technologií pro čištění 
zadaného průtoku od ropných látek. ORL je tvořena jednou obdélníkovou nádrží kalojemu 
a jednou nádrží odlučovače ropných látek. Nádrže jsou prefabrikované železobetonové 
sestavované ze základní vany nádrže, stropu, šachtové nástavby, vík a poklopů. Provoz 
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ORL je bezobslužný, nevyžaduje žádné energie, pouze se provádí pravidelná kontrola 
a čištění. ORL je umístěn pod zpevněnou plochou obslužné komunikace – SO 122. 

SO 303 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,0 - km 18,4 
Dešťové vody z vozovky jsou zachyceny u SDP betonovými monolitickými žlaby do vpustí 
a jsou vedeny kanalizací (303) do km 18,404, kde je voda z kanalizace vedena výústním 
objektem ve svahu a svahovým žlabem do příkopu vlevo. Příkop je vyspádovaný 
k Bludovskému potoku v km 18,270, do kterého je dešťová voda přes stabilní nornou 
stěnu (311) vedena. Stoka je navržena DN 300 délky 288,44 m. Celkové délky přípojek: 
DN 200 – 9,0 m. Dále jsou na kanalizaci osazeny drobné objekty – uliční vpusti, štěrbinové 
žlaby, čistící kusy. 

SO 304 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,4 - km 18,920  
Dešťové vody z vozovky jsou zachyceny betonovými monolitickými nebo štěrbinovými 
žlaby do vpustí a jsou vedeny kanalizací (SO 304) do km 18,762, kde je voda z kanalizace 
vedena výústním objektem ve svahu a svahovým žlabem do průlehu vpravo. Průleh 
je vyspádovaný k Bludovskému potoku v km 18,270, do kterého je svedena dešťová voda 
přes stabilní nornou stěnu (SO 311). Stoka je navržena DN 300 délky 482,44 m. Celkové 
délky potrubí jsou: DN 300 – 482,44 m. Celkové délky přípojek: DN 200 – 165,00 m. Dále 
jsou na kanalizaci osazeny drobné objekty – uliční vpusti, štěrbinové žlaby, čistící kusy. 

SO 305 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,953 - km 19,020 
Dešťové vody z levé poloviny vozovky v km 18,953 – 19,060 jsou zachyceny betonovými 
monolitickými žlaby do vpustí a jsou vedeny kanalizací do km 18,980, kde je voda 
z kanalizace vedena výústním objektem ve svahu a svahovým žlabem do příkopu vpravo. 
Stoka je navržena DN 300. Celkové délky potrubí jsou: DN 300 – 88 m. Celkové délky 
přípojek: DN 200 – 33 m. Pravá strana stéká po svaku do pravého příkopu, na jehož konci 
je umístěna stabilní norná stěna SO 311. Výústní objekt je umístěn do zpevněné části 
norné stěny. 

SO 306 - Dešťová kanalizace přivaděče 
Kanalizace sestává ze stoky A, stoky B a stoky C. Stoka A, která jde pod mostem SO 216 
je délky 83,2 m, železobeton DN 500. Stoka B délky 35,51 m plast. Stoka C délky 31,61 m, 
materiál plast. Celkové délky přípojek: DN 200 – 74 m. Dešťové vody z vozovky 
a ze svahů tělesa SO 120 v km 0,040 – km 0,100 a v km 0,460 - 0,560 stékají k příkopu 
podél přivaděče vlevo se zaústěním přes stabilní nornou stěnu (SO 312) a jednostranný 
lapač splavenin do dešťové kanalizace SO 306 v km 0,560. Tato dešťové kanalizace 
DN 500 dl. 86 m je zaústěna přeložky melioračního kanálu SO 336. Dešťové vody 
z vozovky a ze svahů tělesa SO 120 v km 0,0 - 0,560 stékající k příkopu podél přivaděče 
vpravo jsou zaústěny do přeložky melioračního kanálu SO 336 vpravo od přivaděče přes 
stabilní nornou stěnu (SO 312) v km 0,530. Dešťové vody z vozovky a ze svahů tělesa 
SO 120 v km 0,580 – 1,070 stékající k příkopu podél přivaděče vpravo jsou zaústěny přes 
stabilní norné stěny (SO 312) a jednostranné lapače splavenin do dešťové kanalizace SO 
306 v km 0,900. Tato dešťové kanalizace DN300 je zaústěna přes výústní objekty 
do Bratrušovského potoka. Dešťové vody z vozovky a ze svahů tělesa SO 120 v km 0,580 
– 1,070 stékající k příkopu podél přivaděče vlevo jsou zaústěny otevřeným příkopem přes 
nornou stěnu SO 312 do Bratrušovského potoka v km 0,900. 

 

SO 311 - Stabilní norné stěny silnice I/44 
Před zaústěním vody z vozovky přeložky silnice I/44 v km 18,140 – 21,660 a z tělesa v km 
16,480 – 21,660 jsou v příkopech navrženy stabilní norné stěny pro zachycení cca 10-
30 m3. Mobilní norná stěna se stabilní zabudovanou konstrukcí, je jednoduché zařízení 
v silničním příkopu, kde je za pomocí dlužových stěn možno rychle vytvořit stěnu 
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zabraňující pohybu rozlitého ropného produktu a jeho dalšímu postupu do vodoteče. 
Mobilní norné stěny se zabudovanou stabilní konstrukcí jsou navrženy v km 16,9 před 
zaústěním vody z větví MÚK (SO 110) do kanalizace SO 301. Další stabilní norné stěny 
jsou navrženy v km 17,450 – 17,550 před zaústěním do Chromečského náhonu. Norná 
stěna je navržena v km 18,020 před zaústěním do řeky Moravy, v km 18,270 před 
zaústěním do Bludovského potoka, v km 18,960 před zaústěním do melioračního kanálu 
(SO 333), v km 19,600 před zaústěním do řeky Desné, v km 20,050 – km 20,150 před 
zaústěním do Sudkovského potoka, v km 20,730 před zaústěním do melioračního kanálu 
(SO 340), v km 21,040 před zaústěním do přeložky melioračního kanálu SO 334. Objekt 
SO 311 zahrnuje celkem 19 ks stabilních norných stěn. 

SO 312 - Stabilní norné stěny přivaděče 
Mobilní norné stěny se stabilně zabudovanou konstrukcí jsou navrženy v km 0,160 – 
0,180 větve 4, před zaústěním vody do přeložky Sudkovského potoka (SO 332), v km 
0,840 – 0,940 přivaděče, před zaústěním do Bratrušovského potoka, v km 0,520 
přivaděče, před zaústěním do přeložky vodoteče (SO 336). Objekt SO 312 zahrnuje 
celkem 7 ks stabilních norných stěn. Popis je stejný jako u SO 311. 

SO 701 - Protihluková stěna km 18,640 - 19,060 
PHS bude vybudována v km 18,640 – km 18,922 o výšce 3,5 m a délce 282,0 m a v km 
18,950 – km 19,060 o výšce 3,5 m a délce 110,0 m. Založení PHS je navrženo na pilotách, 
s roztečí odpovídající rozteči sloupků PHS. Nosné svislé prvky PHS jsou navrženy 
z ocelových sloupků typu HEB 160 s roztečí á 4,0 m, 3,0 m nebo 2,0 m. Kategorie panelů 
pro zvukovou pohltivost je A3 a zvukovou neprůzvučnost je B3. Výška panelu 
je konstantní 3,0 m. Šířka panelu je proměnná v závislosti na rozteči sloupků. Jedná se 
o šířky 2,0 m a 3,0 m 4,0 m. Panely budou v přírubách sloupků dostatečně zasunuty 
a zejména utěsněny s cílem zabránit nežádoucím vibracím panelů při průjezdu vozidel, 
případně i jejich vypadnutí. Protihluková stěna bude vybavena únikovými otvory 
osazenými samouzavíracími dveřmi 2100/900 mm. 

SO 702 - Protihluková stěna km 0,100 - km 0,460 - přivaděč Šumperk 
PHS bude vybudována v km 0,100 – km 0,460 o výšce 3,5 m a délce 360,0 m. Popis 
a vybavení je totožné jako u PHS 701. 
 
Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
V průběhu výstavby je cílem zajištění vedení veřejné dopravy ze silnice I/44 nejdříve beze 
změny po stávající komunikaci a v době rekonstrukce stávající části silnice první třídy 
v oblasti MÚK Postřelmov bude pak doprava vedena po nově vybudovaném obchvatu. 
Místní doprava bude částečně omezena a jsou navrženy objízdné trasy. Z uvedených 
důvodů je stavba rozdělena do 4 základních etap, přičemž jedna z etap je rozdělena na 
dvě části. Podmínkou pro zahájení další etapy výstavby je vždy zprovoznění příslušné 
provizorní či definitivní komunikace pro veřejný provoz z předchozí etapy. 

0. etapa:  
přípravné práce, demolice stávajících drobných staveb, výstavba provizorních 
komunikací, přeložky vodohospodářských, elektrických a sdělovacích kabelů 
o veřejný provoz nezměněn 

I. etapa:  
 část A – výstavba silnice I/44 Bludov – obchvat s omezením v určitých úsecích, MÚK 

Postřelmov (větev 110-A, okružní křižovatka Postřelmov), přeložka silnice III/0443, 
přeložka polní cesty, přeložka silnice III/3704 v km 0,0 – 0,9 a přeložka účelové 
komunikace  
o veřejný provoz Sudkov – Bludov omezen a jezdí se přes Postřelmov, přístup k MJM 
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Litovel pouze přes Sudkov 

 část B – přeložka silnice III/3704 v km 0,0 – 0,9 a přeložka účelové komunikace z části 
A jsou zprůjezdněny a staví se přeložka silnice III/3704 v km 0,9 – KÚ. Stavba trasy 
I/44 a objektů v oblasti MÚK Postřelmov je shodná s částí A 
o veřejný provoz Sudkov – Bludov omezen a jezdí se přes Postřelmov, přístup k MJM 

Litovel pouze přes Bludov 

II. etapa:   
výstavba silnice I/44 Bludov – obchvat v širé trase a zprůjezdnění celé trasy v obou 
směrech, MÚK Postřelmov (větev 110-B a 110-C, větev napojení polní cesty na okružní 
křižovatce Postřelmov), příjezdová komunikace k ORL a cyklostezka 
o veřejný provoz Postřelmov – Bludov omezen a jezdí se přes Sudkov a po nové přeložce 

silnice III/3704 

III. etapa:   
MÚK Postřelmov (větev 110-D, okružní křižovatka), demolice určených silnic, rekultivace 
o veřejný provoz je veden po nově vybudovaných komunikacích s omezením trasy 

Hradec Králové – Mohelnice, kdy je objížďka vedena po nové komunikaci přes 
Šumperk 

Společně s objekty pozemních komunikací, budovanými v jednotlivých etapách, budou 
budovány také další objekty, které souvisí s konkrétními stavebnými objekty. 
 
Přístupy na staveniště jsou navrženy ze stávajících silnic I/44 v ZÚ a I/11 v KÚ. Dále jsou 
přístupy navrženy následujícími stávajícími komunikacemi: 
- silnice III/0443 od Postřelmova,  
- silnice III/3704 od Sudkova nebo Bludova,  
- místní komunikace mezi silnicí III/3704 a areálem MJM, 
- polní cesta od silnice III/0703 k Sudkovskému potoku východně od Sudkova, 
- polní cesta od silnice III/0703 k Sudkovskému potoku v Dolních Studénkách, 
- polní cesta od silnice I/11 k ČOV před Šumperkem. 
 

Součástí stavby je i osazení svislých dopravních značek a nástřik vodorovného 
dopravního značení v rámci stavebního objektu SO 171.1 Definitivní dopravní značení 
ve správě ŘSD ČR. 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. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální 
stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo 
dopravy, ve smyslu ust. § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti  

oznamuje 

podle ust. § 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 a ústního jednání.  
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Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. 
důkazy do  

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. 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 Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě na odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 
Olomouc (budova RCO – 14. p./dveře č. 1405). Nechá-li se některý z účastníků řízení 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

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. 

Vyjádření k podkladům: 

Ke dni 15. 6. 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 



14 / 20 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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 
(Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
silničního hospodářství, pondělí, středa od 8:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek od 8:00 
do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno 
rozhodnutí. 

V souvislosti s nouzovým stavem a respektováním všech usnesení vlády ČR 
a navazujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných 
v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 je zřejmé, že u účastníka řízení 
může nastat situace, kdy se k nahlížení do spisu nemůže dostavit a současně nemůže 
uplatnit námitky písemně, jelikož nedisponuje datovou schránkou, popř. elektronickým 
podpisem. Podle ust. § 41 odst. 2 správního řádu může účastník požádat o prominutí 
zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon 
učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. 
Za překážku se v tomto případě považuje i vyhlášení nouzového stavu. 

 

 

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 Krajský úřad Olomouckého kraje jako speciální stavební úřad 
ve věcech silnic I. třídy 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 Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 
40a, Olomouc (budova RCO – 14. p./kancelář dveře č. 1405, pondělí, středa od 8:00 
do 17:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00, nejlépe po předchozí 
dohodě).   

 Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „I/44 Bludov – obchvat“ v rozsahu 
stavebních objektů: 
o SO 101 - Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat 
o SO 110 - MÚK Postřelmov 
o SO 110.2 - Větev OK Postřelmov do Postřelmova 
o SO 111 - MÚK Šumperk-jih 
o SO 120 - Přivaděč města Šumperk, intravilán 
o SO 121.2 - Přeložka stávající silnice I/44 
o SO 202 - Inundační most na silnici I/44 přes Chromečský náhon 
o SO 203 - Inundační most na silnici I/44 v km 17,750 
o SO 204 - Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh-Bludov 
o SO 205 - Most na silnici I/44 přes Bludovský potok 
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o SO 206 - Most na silnici I/44 přes silnici III/3704 
o SO 207 - Inundační most na silnici I/44 v km 18,940 
o SO 208 - Inundační most na silnici I/44 v km 19,309 
o SO 209 - Most na silnici I/44 přes Desnou 
o SO 210 - Most na silnici I/44 přes Sudkovský potok 
o SO 212 - Most na silnici I/44 přes potok v km 21,017 
o SO 213 - Most na větvi 111-4 přes přeložku Sudkovského potoka 
o SO 214 - Most na přivaděči přes Desnou 
o SO 215 - Most na přivaděči přes Bratrušovský potok 
o SO 216 - Most na přivaděči přes železniční trať 
o SO 220 - Most na přivaděči přes vodoteč 
o SO 301 - Odvodnění silnice I/44 v km 16,4 - km 17,0 a MÚK Postřelmov 
o SO 302.1 - Odvodnění sil. I/44 v km 17,0 – km 17,9 
o SO 302.2 - Retenční nádrž v km 17,0 
o SO 302.3 - ORL v km 17,0 
o SO 303 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,0 - km 18,4 
o SO 304 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,4 - km 18,920  
o SO 305 - Odvodnění silnice I/44 v km 18,953 - km 19,020 
o SO 306 - Dešťová kanalizace přivaděče 
o SO 311 - Stabilní norné stěny silnice I/44 
o SO 312 - Stabilní norné stěny přivaděče 
o SO 701 - Protihluková stěna km 18,640 - 19,060 
o SO 702 - Protihluková stěna km 0,100 - km 0,460 - přivaděč Šumperk 

 Povaha rozhodnutí je konstituvní, 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 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: 
o Ministerstvo životního prostředí, dotčené odbory, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 
o Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 

779 00 Olomouc 
o Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc  
o Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc  
o Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor 

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

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8065
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o Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 
pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk 

o Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 
7, 787 01 Šumperk 

o Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních 
zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 

o Drážní úřad, sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc 
o Městský úřad Zábřeh, dotčené odbory, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
o Městský úřad Šumperk, dotčené odbory, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
o Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
o Obecní úřad Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
o Obecní úřad Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
o 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.  

 
 
 
 
 
 

                                                                 Mgr. František Pěruška  
                                                                  zástupce vedoucího odboru   

 
 
 
 
 
 
Příloha k informaci podle ust. 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP 
•   kopie žádosti o stavební povolení 
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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: 
- stavebník a vlastník stavby – doručení do vlastních rukou 

 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 
jehož 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:   
 vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li 

být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno – doručení 
do vlastních rukou 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace kraje, Lipenská 120, 772 11 

Olomouc  
 Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
 Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 161/2, 787 01 Šumperk 
 MJM Agro, a.s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 
 TDK Electronics s.r.o., Feritová 2945/1, 787 01 Šumperk 
 AZ CARE, s.r.o., Rooseveltova 577/2, 787 01 Šumperk  
 Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
 Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky  
 Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
 Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov 
 Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
 Marek Horáček, Dolní Studénky 18, 788 20 Dolní Studénky, nar. 17. 1. 1969 
 E.ON Energie, a.s., Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  

 
  
Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:  
 -  vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má 

k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být 
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena – doručení do vlastních rukou 
• 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  
• Hájek-Kozlanský HAK s.r.o., Oborník 2108/31C, 789 01 Zábřeh 
• Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 

Šumperk  
• Město Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
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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): 
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu pozemku 

nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu – doručení veřejnou vyhláškou 
ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 pozemky parc. č. 2846/26, 2846/31, 2846/32, 2846/33, 2846/34, 2846/62, 2846/64, 
2846/65, 2846/74, 2846/127, 2847/1, 2850/1, 2850/2, 2853/15, 2853/22, 2880/2, 2880/4, 
2880/7, 2880/9, 2880/10, 2880/11, 2880/12, 2880/13, 2880/14, 2880/48, 2880/49, 
2880/58, 2880/78, 2880/79, 2880/80, 2880/81, 2880/82, 2880/106, 2880/107, 2880/108, 
2880/109, 2880/112, 2880/119, 2880/120, 2880/134, 2880/162, 2882/1, 2882/3, 2886/1, 
2886/2, 2886/3, 2886/4, 2886/5, 2886/8, 2886/9, 2886/10, 2886/11, 2886/12, 2886/13, 
2886/14, 2886/16, 2886/17, 2886/35, 2893, 2894/6, 2925/19, 2925/20, 2925/21, 2925/22, 
2925/23, 2988/5, 2995/1, 2998/1, 2999/1, 3005/1, 3009/11, 3009/12, 3009/13, 3009/16, 
3009/17, 3009/18, 3009/19, 3009/20, 3009/21, 3009/22, 3009/23, 3009/24, 3009/25, 
3009/26, 3009/28, 3009/29, 3009/30, 3009/41, 3009/64, 3009/65, 3009/71 a 3009/72, vše 
v kat. území a obci Bludov; 

 pozemky parc. č. 425/49, 425/75, 425/77, 427/46, 427/47, 427/48, 427/49, 427/50, 
427/67, 427/136, 427/138, 436/5, 436/8, 436/9, 436/10, 436/11, 436/12, 436/13, 436/14, 
436/17, 436/27, 436/29, 436/30, 436/32, 436/35, 436/51, 436/65, 436/68, 436/69, 441/4, 
442/8, 442/9, 442/10, 442/11, 442/12, 442/18, 442/19, 442/20, 442/21, 442/24, 442/27, 
442/30, 442/31, 442/32, 442/33, 442/34, 442/45, 442/46, 442/62, 442/97, 442/112, 
442/114, 442/118, 442/120, 442/122, 442/123, 442/125, 442/127, 442/140, 442/141, 
442/142, 442/143, 442/145, 445/9, 445/12, 607/17, 607/18, 607/19, 607/20, 607/21, 
607/22, 607/23, 607/24, 607/25, 607/26, 607/27, 607/28, 607/29, 607/30, 607/31, 607/32, 
607/64, 616/1, 616/2, 629, 632, 637/2, 637/5, 639/1, 639/2, 639/5, 642/1, 642/4, 645, 
650/101, 651/2, 653/2, 656/2, 664/1, 669/1, 674/2, 675/2, 679/2, 681/1, 681/2, 687/1, 699, 
701/1, 703, 704/1, 704/18, 704/19, 704/20, 704/21, 704/22, 704/23, 704/24, 704/29, 
704/64, 704/66, 704/68, 704/70, 704/72, 704/74, 704/75, 704/77, 704/78, 704/80, 704/81, 
705/1, 705/3, 708, 709, 710, 711, 712, 721/102, 803/4, 803/7 a 804/1, vše v kat. území 
a obci Dolní Studénky; 

 pozemky parc. č. 1811/10, 1811/36, 1811/37, 1811/38, 1811/39, 1811/40, 1811/41, 
1811/42, 1811/43, 1811/44, 1811/45, 1811/47, 1811/48, 1811/82, 1817/15, 1817/18, 
1817/79, 1817/80, 1817/81, 1817/82, 1817/83, 1817/84, 1817/89, 1817/90, 1817/133, 
1817/135, 1817/145, 1817/155, 1817/158, 1817/165, 1827/27, 1827/28, 1827/29, 
1827/31, 1827/37, 1827/40, 1827/43, 1836 s čp. 220, 1837, 1840/12, 1840/13, 1840/16, 
1840/17, 1840/19, 1840/21, 1840/22, 1840/34, 1840/35, 1840/48, 1840/50, 1840/53, 
1840/54, 1840/64, 1840/66, 1846, 1918/2, 1918/3, 1925/12, 1925/14, 1936/1, 1936/7, 
1938/3, 1957/1, 1962/1, 1962/3 a 1975/1, vše v kat. území a obci Postřelmov; 

 pozemky parc. č. st. 53/1 s čp. 45, 124/12, 148, 152/2, 153/2, 155/18, 155/27, 155/28, 
155/29, 156, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 422/1, 438/1, 439/1, 460/1, 461/1, 484/1, 484/4, 
486/3, st. 489/10, 573/2, 573/5, 582/1, 582/4, 602/1, 602/4, 602/5, 602/7, 602/8, 602/11, 
624, 662/1, 663/1, 663/3, 664/2, 664/4, 704/2, 704/4, 706/1, 744/3, 745/1, 759, 840/8, 
840/9, 840/10, 840/14, 840/17, 840/18, 840/19, 840/25, 840/29, 840/30, 840/33, 842, 
846/1, 884/1, 884/4, 889/1, 889/4, 907/1, 964/4, 964/6, 964/7, 964/12, 964/15, 964/28, 
964/33, 964/61, 964/87, 964/88, 964/97, 964/102, 964/103, 964/105, 964/106, 964/108, 
964/109, 964/111, 964/112, 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 970/6, 970/7, 970/8, 970/9, 
970/11, 970/14, 970/22, 970/25, 984/5, 984/6, 987/1, 987/2, 987/3, 991/1, 991/6, 999/1, 
1002/8, 1002/9, 1002/10, 1018/4, 1026/2, 1026/5, 1026/7, 1026/8, 1026/13, 1026/14, 
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1053/20, 1054/7, 1054/8, 1055/3, 1055/7, 1055/9, 1055/10, 1055/13, 1055/15, 1056/2, 
1056/3, 1056/8 a 1056/9, v kat. území a obci Sudkov; 

 pozemky parc. č. 755/67, 755/69, 830/12, 830/13, 830/25, 831/1, 831/2, 831/19, 831/48, 
831/50, 831/71, 831/72, 832/3, 832/4, 832/6, 832/32, 832/33, 832/72, 832/85, 832/88, 
832/89, 874/2, 874/3, 880/1, 880/3, 881/1, 881/3, 914/1, 914/5, 914/44, 914/45, 914/50, 
914/51, 914/52, 914/53, 914/54, 914/58, 914/104, 914/108, 919/1, 919/3, 1049/1, 1093/25, 
1799/1, 2081/1, 2081/3, 2171/4, 2171/5, 2171/20, 2171/21, 2171/22, 2171/23, 2171/41, 
2171/52, 2178 a st. 5896 s čp. 2945/1, vše v kat. území Šumperk. 

 
- 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, avšak již bez právních účinků vztahujících 
se na doručení: 

 Městský úřad Šumperk – úřední deska, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Bludov – úřední deska, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Dolní Studénky – úřední deska, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 
30 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Postřelmov – úřední deska, Komenského 193, 789 69 Postřelmov (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Sudkov – úřední deska, Sudkov 96, 788 21 Sudkov (s žádostí o bezodkladné 
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, včetně zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů 
o vyvěšení a sejmutí) 

 

Dotčené orgány a ostatní 
 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 
 Ministerstvo životního prostředí, dotčené odbory, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 

Olomouc 
 Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc 
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 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, zde 
 Městský úřad Zábřeh, odbor správní, Oddělení životního prostředí, Masarykovo náměstí 

510/6, 789 01 Zábřeh 
 Městský úřad Zábřeh, odbor správní, Oddělení dopravy, Masarykovo náměstí 510/6, 
 789 01 Zábřeh 
 Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
 Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
 Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
 Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení památkové péče, nám. Míru 1, 787 01 

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

nám. Míru 1, 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 Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
 Obecní úřad Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov 
 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 
Krajského úřadu Olomouckého kraje a úředních deskách příslušných obecních 
úřadů a současně též způsobem umožňující dálkový přístup (viz elektronické 
úřední desky na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz, města 
Šumperk: www.sumerk.cz, obce Bludov: www.bludov.cz, obce Dolní Studénky: 
www.dolnistudenky.cz, obce Postřelmov: www.postrelmov.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. 
 
 
 
Záznam o zveřejnění oznámení: 
 
 
Vyvěšeno dne ................….                             Sejmuto dne ..….............. 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
 
 

http://www.olkraj.cz/
http://www.sumerk.cz/
http://www.dolnistudenky.cz/
http://www.postrelmov.cz/
http://www.sudkov.cz/
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