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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, (dále 
jen „krajský úřad“) jako příslušnému orgánu kraje ve smyslu ust. § 2e odst. 1 zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále jen 
„liniový zákon“) a ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), byla dne 25. 5. 2022 doručena žádost žadatele Ředitelství silnic 
a  dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ 65993390 (dále jen „žadatel“), 
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
 

 „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 – 21,660 Oplocení“ 

v rozsahu stavebních objektů: 
SO 801 Vegetační úpravy úseku Vlachov – Rájec – není předmětem územního 
řízení 
SO 861 Oplocení úseku Vlachov – Rájec 
SO 862 Oplocení úseku Postřelmov – obchvat 
SO 863 Oplocení úseku Bludov – obchvat 

na pozemcích parc. č.  

 452/9 (orná půda), 452/10 (orná půda), 452/11 (orná půda), 452/12 (orná půda), 
452/13 (orná půda), 452/49 (ostatní plocha, silnice), 452/50 (ostatní plocha, silnice), 
452/55 (ostatní plocha, silnice), 453/12 (ostatní plocha, silnice), 507/2 (ostatní 
plocha, silnice), 661/1 (orná půda), 707/2 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Vlachov 

 

 

http://www.olkraj.cz/
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 1771/3 (ostatní plocha, silnice), 1771/4 (ostatní plocha, silnice), 1920 (ostatní plocha, 
silnice), 2282 (orná půda), 2286/1 (orná půda), 2313 (ostatní plocha, silnice) v k. ú. 
Zvole u Zábřeha 

 
 5509/34 (ostatní plocha, silnice) v k. ú. Zábřeh na Moravě 
 
 1777/20 (ostatní plocha, silnice), 1777/63 (vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené), 1787/38 (ostatní plocha, silnice), 1787/65 (ostatní plocha, 
silnice), 1809/12 (ostatní plocha, silnice), 1817/34 (ostatní plocha, silnice), 1917/3 
(ostatní plocha, silnice), 1917/6 (ostatní plocha, silnice), 1811/81 (orná půda), 1918/8 
(ostatní plocha, silnice), 1918/3 (ostatní plocha, silnice), 1817/52 (orná půda), 
1817/53 (orná půda), 1817/54 (orná půda), 1817/59 (orná půda), 1817/60 (orná 
půda), 1817/61 (orná půda), 1817/139 (orná půda), 1817/62 (orná půda), 1817/133 
(orná půda), 1925/11 (ostatní plocha, silnice), 1925/12 (ostatní plocha, silnice), 
1925/13 (ostatní plocha, silnice), 1840/18 (orná půda), 1840/56 (orná půda), 1840/60 
(orná půda), 1830/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 
1962/2 (orná půda), 1827/30 (orná půda), 1827/42 (orná půda), 1827/41 (orná půda), 
1938/13 (ostatní plocha, dráha) k. ú. Postřelmov 

 
 2886/42 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2886/56 (orná půda), 2999/4 (ostatní 

plocha, dráha), 2886/61 (orná půda), 2886/57 (orná půda), 2886/58 (orná půda), 
2886/62 (orná půda), 2886/59 (orná půda), 2880/24 (lesní pozemek), 2886/60 (orná 
půda), 2880/32 (orná půda), 2880/36 (orná půda), 2880/37 (orná půda), 2880/47 
(orná půda), 2880/25 (lesní pozemek), 2880/26 (lesní pozemek), 2880/50 (orná 
půda), 2880/27 (lesní pozemek), 2880/57 (orná půda), 2880/30 (orná půda), 2880/40 
(orná půda), 2880/41 (orná půda), 2880/45 (orná půda), 2880/52 (orná půda), 
2880/53 (orná půda), 2880/94 (orná půda), 2880/59 (orná půda), 2880/93 (orná 
půda, 2880/95 (orná půda), 2880/92 (orná půda), 2880/56 (orná půda), 2880/91 
(orná půda), 2880/55 (orná půda), 2880/60 (orná půda), 2880/90 (orná půda), 
2880/89 (orná půda), 2880/84 (orná půda), 2880/85 (orná půda), 2880/8 (orná půda), 
2880/86 (orná půda), 2880/87 (orná půda), 2880/88 (orná půda), 2880/163 (orná 
půda), 2880/113 (orná půda), 2880/114 (orná půda), 2880/115 (orná půda), 
2880/116 (orná půda), 2988/3 (ostatní plocha, silnice), 2846/41 (orná půda), 2846/40 
(orná půda), 2846/49 (orná půda), 2846/46 (orná půda), 2846/47 (orná půda), 
2846/52 (orná půda), 2846/54 (orná půda), 2846/55 (orná půda), 2846/61 (orná 
půda), 2846/66 (orná půda), 2846/63 (orná půda), 2846/67 (orná půda), 2846/75 
(orná půda), 2846/22 (orná půda), 2846/21 (orná půda), 2846/90 (orná půda), 
2846/91 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2853/20 (vodní plocha, koryto vodního 
toku umělé), 2846/92 (orná půda), 2846/99 (orná půda), 2854/15 (ostatní plocha, 
silnice), 2846/100 (orná půda), 2846/110 (orná půda), 2846/111 (orná půda), 
2854/12 (ostatní plocha, silnice), 2854/10 (ostatní plocha, silnice), 2854/11 (ostatní 
plocha, silnice), 2854/33 (ostatní plocha, silnice), 3009/35 (orná půda), 3009/39 (orná 
půda), 3009/40 (orná půda), 3009/31 (orná půda), 3009/34 (orná půda), 3009/38 
(orná půda), 3009/43 (orná půda), 3009/45 (orná půda), 3009/53 (orná půda), 
3009/58 (orná půda), 3009/54 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 

 3009/56 (orná půda), 3009/57 (orná půda), 3009/15 (orná půda), 3009/14 (trvalý 
travní porost), 3009/68 (trvalý travní porost) v k.ú. Bludov 

 
 425/47 (orná půda), 425/48 (orná půda), 436/52 (orná půda), 523/7 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace), 436/15 (orná půda), 425/74 (orná půda), 436/53 (orná půda), 
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436/63 (orná půda), 436/54 (orná půda), 436/55 (orná půda), 436/16 (orná půda), 
436/56 (orná půda), 436/57 (orná půda), 436/59 (orná půda), 436/58 (orná půda), 
436/28 (orná půda), 436/72 (orná půda), 436/64 (orná půda), 436/33 (ostatní plocha, 
neplodná půda), 436/73 (orná půda), 436/34 (ostatní plocha, neplodná půda), 445/11 
(vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 442/135 (orná půda), 
442/134 (orná půda), 442/133 (orná půda), 442/132 (orná půda), 442/130 (orná 
půda), 442/13 (orná půda), 442/14 (orná půda), 442/15 (orná půda), 441/9 (orná 
půda), 442/16 (orná půda), 442/17 (orná půda), 442/116 (orná půda), 637/3 (orná 
půda), 639/3 (orná půda), 642/2 (orná půda), 442/22 (orná půda), 442/23 (orná 
půda), 651/1 (orná půda), 653/3 (orná půda), 442/26 (orná půda), 442/109 (orná 
půda), 442/108 (orná půda), 427/144 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené), 427/54 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené), 427/55 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 
674/101 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 427/56 (vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 442/107 (orná půda), 607/66 
(trvalý travní porost), 607/67 (trvalý travní porost), 442/106 (orná půda), 607/68 
(trvalý travní porost), 442/35 (orná půda), 681/7 (trvalý travní porost), 442/36 (orná 
půda), 681/4 (trvalý travní porost), 607/52 (trvalý travní porost), 442/105 (orná půda), 
607/49 (trvalý travní porost), 442/37 (orná půda), 442/104 (orná půda), 607/48 (trvalý 
travní porost), 442/38 (orná půda), 607/45 (trvalý travní porost), 607/44 (trvalý travní 
porost), 687/2 (orná půda), 607/41 (trvalý travní porost), 607/33 (trvalý travní porost), 
442/43 (orná půda), 704/83 (orná půda), 704/2 (orná půda), 704/73 (orná půda), 
704/76 (orná půda), 442/44 (orná půda), 704/71 (orná půda), 704/69 (orná půda), 
427/66 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 704/67 (orná 
půda), 704/65 (orná půda), 704/63 (orná půda), 704/68 (orná půda) v k. ú. Dolní 
Studénky 

 
 153/4 (orná půda), 149/1 (orná půda), 1055/11 (orná půda), 141 (orná půda), 1055/8 

(orná půda), 1055/19 (orná půda), 1055/18 (orná půda), 438/2 (trvalý travní porost), 
439/2 (trvalý travní porost), 460/2 (trvalý travní porost), 461/2 (trvalý travní porost), 
484/2 (trvalý travní porost), 486/1 (trvalý travní porost), 1026/11 (vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené), 124/18 (trvalý travní porost), 1026/12 (orná 
půda), 1056/7 (trvalý travní porost), 1056/6 (trvalý travní porost), 1026/16 (orná 
půda), 1026/15 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 573/3 
(trvalý travní porost), 582/2 (trvalý travní porost), 964/98 (trvalý travní porost), 
964/101 (trvalý travní porost), 964/89 (trvalý travní porost), 964/90 (trvalý travní 
porost), 964/91 (trvalý travní porost), 964/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
602/12 (orná půda), 663/4 (trvalý travní porost), 602/6 (orná půda), 704/6 (trvalý 
travní porost), 704/10 (ostatní plocha, neplodná půda), 664/1 (orná půda), 664/3 
(orná půda), 704/7 (trvalý travní porost), 964/34 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
843/2 (orná půda), 840/16 (orná půda), 760 (orná půda), 744/2 (orná půda), 843/1 
(orná půda), 840/27 (orná půda), 840/32 (orná půda), 840/34 (orná půda), 884/3 
(orná půda), 889/2 (orná půda), 970/13 (orná půda), 907/2 (orná půda), 970/18 (orná 
půda), 970/20 (orná půda), 970/19 (orná půda), 970/24 (orná půda), 970/27 (orná 
půda), 970/28 (orná půda), 984/10 (orná půda), 984/9 (orná půda), 987/4 (orná 
půda), 987/5 (orná půda), 991/4 (orná půda), 987/6 (orná půda), 1002/13 (orná 
půda), 1002/14 (orná půda), 999/2 (orná půda), 1002/15 (orná půda) v k.ú. Sudkov. 
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Popis stavebního záměru: 
SO 801 Oplocení úseku Vlachov - Rájec 
Objekt zahrnuje nové oplocení podél stávajícího čtyřpruhového úseku sil. I/44 v úseku 
Vlachov – Rájec jako doplněni bezpečnostního prvku v místech, kde nejsou 
protihlukové stěny nebo jiné oplocení. Oplocení začíná cca 110m za začátkem 
protihlukové stěny u obce Vlachov a končí u napojení na stávající dvoupruhové 
uspořádání sil. I/44 směr Zábřeh. Výška oplocení 2m, drátěné pletivo. Součástí jsou 
i brány a branky pro údržbu a přístup k vozovce. Objekt zahrnuje výstavbu oplocení vč. 
založení, zapravení a napojení na mostní objekty. Celkem bude vybudováno 5 256m 
oplocení. 
 
SO 862 Oplocení úseku Postřelmov - obchvat 
Objekt zahrnuje nové oplocení podél stávajícího čtyřpruhového úseku sil. I/44 v úseku 
Postřelmov obchvat. Oplocení začíná na jižním napojení obchvatu na stávající sil. I/44 
a končí v místě navazující přestavby sil. I/44. Bude řešeno shodně s ostatními úseky – 
výška 2m, drátěné pletivo. Součástí jsou i brány a branky pro údržbu a přístup 
k vozovce. Objekt zahrnuje výstavbu oplocení vč. založení, zapravení a napojení 
na mostní objekty, úpravu patních příkopů, rozsah následné péče o založenou vegetaci. 
Celkem bude vybudováno 5 057 m oplocení. 
 
SO 863 Oplocení úseku Bludov - obchvat 
Objekt zahrnuje nové oplocení podél připravované stavby čtyřpruhového úseku sil. I/44 
v úseku Bludov - obchvat. Oplocení je navrženo v koordinaci s projektem tohoto úseku 
a nevyžaduje žádnou změnu stavby tohoto úseku. Oplocení začíná v místě konce 
stávajícího obchvatu Postřelmova a končí v místě zárodku MÚK Šumperk, tzn. v místě 
dočasného ukončení čtyřpruhového úseku přeložky sil. I/44 před napojením na stávající 
okružní křižovatku u města Šumperk. Oplocení bude řešeno shodně s ostatními úseky 
– výška 2m, drátěné pletivo. Součástí jsou i brány a branky pro údržbu a přístup 
k vozovce. Objekt zahrnuje výstavbu oplocení vč. založení, zapravení a napojení 
na mostní objekty. Celkem bude vybudováno 11 090m oplocení. 
 
 
Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vypracoval v 01/2021 Ing. Jakub 
Nykodym, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 1006279), jakožto hlavní 
inženýr projektu, zak. č. 2020 108. 
 
Dnem podáním žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění výše uvedené stavby 
dle ust. § 87 stavebního zákona, a to i v působnosti liniového zákona, neboť se jedná 
o stavbu dopravní infrastruktury v souladu s ust. § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona. 

Krajský úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti 
na ust. § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“)  

oznamuje 
 
zahájení územního řízení ve výše popsaném stavebním záměru všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že jsou krajskému úřadu 
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
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žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, krajský úřad v souladu s ust. 
§ 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání. 

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy, a dotčené orgány mohou svá 
závazná stanoviska uplatnit u krajského úřadu nejpozději do  

15. dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy podat písemně nebo ústně 
do protokolu.  Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit písemně. 

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, pondělí, středa od 8:00 do 17:00, úterý, 
čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00, nejlépe však po předchozí domluvě). 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc. 

Krajský úřad v souladu s § 89 odst. 5 stavebního zákona poučuje účastníky řízení 
o podmínkách pro uplatňování námitek, a to následovně. 

Dle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené 
orgány uplatňovat dle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení 
a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při 
veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí 
být závazná stanoviska dotčených orgánů dle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona 
a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak 
se k nim nepřihlíží. 

Dle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 
nepřihlíží. 

Dle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 se nepřihlíží. 

Dle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky 
k  ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení 
dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Podle § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky 
řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud 
taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce 
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci, to 
neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných 
věcných práv. 
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Vyjádření k podkladům 

Ke dni 5. 9. 2022, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek 
dotčených orgánů, ukončí krajský úřad dokazování a bude mít shromážděny veškeré 
podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci. V souladu s ust. § 36 odst. 3 
správního řádu, krajský úřad poskytuje účastníkům řízení možnost vyjádřit se před 
vydáním rozhodnutí v předmětné věci k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovuje lhůtu 
7 dnů po datu 5. 9. 2022. 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, nejlépe však po předchozí 
domluvě). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.  

 

Poučení dle liniového zákona 

Podle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního 
zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení 
doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen „dotčení 
vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem 
řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla 
a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit 
postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, 
se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením 
dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ust. § 32 odst. 2 a 3 
správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní 
písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení 
se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem 
doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

 

 
Mgr. František Pěruška 

zástupce vedoucího odboru  
  
Příloha: 
- Situační výkres širších vztahů 
 
Doručení do vlastních rukou: 
Žadatel (účastník řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona) 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
 
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dle § 85 odst. 1 písm. 
b) stavebního zákona)  
 Obec Zvole, Zvole č. 123, 789 01 Zábřeh 
 Obec Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Zábřeh 
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 Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
 Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
 Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
 Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
 Obec, Sudkov 96, 788 21 Sudkov 

 
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-
li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 
(dle ust. § 85 odst. 2 písm. a, stavebního zákona)  
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 
 Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pikarstská 2128/52, 710 00 

Ostrava – Slezská Ostrava 
 MJM agro, a. s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 
 Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
 Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
 Obec Dolní Studénky, č. p. 99, 788 20 Dolní Studénky 
 Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
 Obec Zvole, Zvole č. 123, 789 01 Zábřeh 
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova1, 779  00 

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

Šumperk 

 Helbichová Dana, Kuželova 576, Letňany, 199 00 Praha 9  
 Nimerfroh Petr, č. p. 83, 789 01 Lukavice  
 Nimerfrohová Marie, č. p. 79, 789 01 Zvole 
 Novotná Lucie, Markovická 598/14, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
 Novotný Tomáš, Hrubínova 1465/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
 Pěnička Libor, Strejcova 1904/24, 789 01 Zábřeh  
 Pěničková Zdeňka, Strejcova 1904/24, 789 01 Zábřeh 
 Šafářová Jana, Stanislavova 1167/17, 789 85 Mohelnice 

 
Dotčené orgány a ostatní: 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, zde 
 Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
 Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu 

státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
 Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
 Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 6, 

789 01 Zábřeh 
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 Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, stavební a vyvlastňovací, Masarykovo nám. 6, 
789 01 Zábřeh 

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Nemocniční 
3299/7, 787 01 Šumperk  

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby 
dopravní policie, Třída Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc 

 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Praha 

 
 

Doručení veřejnou vyhláškou: 
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno (dle ust. § 85 odst. 2 písm. b, stavebního zákona) v souladu s ust. § 87 odst. 3 
stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru): 
 
 parc. č. 480, 484, 503, 507/1, 721, 508, 483, 504/1, 452/20, 696, 513, 705/1, 706/1, 

519, 707/1, 514, 453/17, 453/6, 453/1, 665, 664, 655, 663, 662, 661/2, 656/1, 656/2, 
657, 659, 658 k. ú. Vlachov 
 

 parc. č. 1399/12, 2934, 1399/11, 1398/3, 1719/8, 1328/5, 1759/6, 1399/6, 1399/3, 
2283, 2301, 2307, 2287, 2927/1, 1328/3, 2286/2, 2300, 2310, 1759/2, 2927/2, 1809, 
1326/1, 1910, 2314, 1911, 1912, 1914, 1886, 1877, 1898, 1878 k. ú. Zvole 
u Zábřeha 

 
 parc. č. 4268/1, 4268/38, 4268/45, 4268/47, 4268/46, 4268/98, 4268/36, 4268/34, 

4268/43, 4268/40, 4278/11, 4278/12, 5497/4, 4268/96, 4268/97, 4268/9, 4268/27, 
4268/10, 5497/5, 4268/44, 4268/48, 5463/6, 5497/6, 5509/48, 5509/45, 5509/50, 
5497/7, 5497/8, 5497/9, 4276, 5497/22, 4268/6, 5509/49, 5509/51, 5509/54, 
4268/53, 4268/55, 4268/54, 4268/56, 5509/52, 5509/53, 4268/50, 5509/1, 4268/58, 
4268/59, 5509/2, 4268/61, 5509/5, 5509/7, 4268/67, 4268/70 k. ú. Zábřeh 
na Moravě 

 
 parc. č. 1777/62, 1772/9, 1771/18, 1771/17, 1771/14, 1952, 1771/13, 1771/12, 

1771/10, 1771/9, 1771/11, 1771/8, 1771/7, 1771/6, 1771/5, 1771/4, 1787/91, 
1787/90, 1787/89, 1787/88, 1787/87, 1787/86, 1787/85, 1787/84, 1787/83, 1787/82, 
1787/81, 1787/62, 1787/80, 1787/79, 1787/78, 1787/77, 1787/76, 1787/75, 1787/74, 
1787/73, 1787/72, 1787/71, 1787/70, 1787/69,  1787/68, 1787/67, 1787/66, 
127/2, 1809/9, 1809/25, 1809/24, 1809/23, 1809/22, 1934/2, 1811/10, 1811/36, 
1811/37, 1811/38, 1811/36, 1811/37, 1811/38, 1811/39, 1811/10, 1811/40, 1811/41, 
1811/42, 1811/43, 1811/44, 1811/45, 1811/47, 1918/2, 1918/12, 1817/145, 1817/79, 
1817/15, 1817/80, 1817/81, 1817/82, 1817/158, 1817/83, 1817/170, 1817/55, 
1817/84, 1817/155, 1957/1, 1817/56, 1817/143, 1817/18, 1957/3, 1817/57, 
1817/140, 1817/134, 1957/2, 1817/63, 1817/141, 1925/9, 1925/10, 1817/58, 
1840/21, 1840/70, 1840/67, 1925/14, 1840/66, 1840/65, 1840/64, 1840/19, 1840/17, 
1840/86, 1840/90, 1840/87, 1962/4, 1827/44, 1963/3, 1830/6, 1830/4, 1962/3, 
1827/29, 1827/28, 1827/43, 1938/3, 1827/40, 1827/39 k. ú. Postřelmov 

 



 KUOK 84140/2022 

 

                                                                                    9 z 10                               KÚOK/56449/2022/ODSH-SH/9065 

 
 

 parc. č. 2886/53, 2886/54, 2886/55, 2886/67, 2886/66, 2886/69, 2886/68, 2998/3, 
2886/65, 2880/23, 2886/64, 2880/22, 2886/63, 2880/33, 2880/34, 2921/6, 2880/35, 
2880/165, 2886/1, 2880/166, 2880/28, 2880/31, 2880/38, 2880/29, 2880/39, 
2880/42, 2880/46, 2880/43, 2880/167, 2880/44, 2880/51, 2880/168, 2880/99, 
2880/96, 2880/15, 2880/101, 2880/106, 2880/54, 2880/61, 2880/107, 2880/62, 
2880/63, 2880/108, 2880/75, 2880/83, 2880/78, 2880/82, 2880/81, 2880/162, 
2880/112, 2880/7, 2880/119, 2880/118, 2880/4, 2880/117, 2880/2, 2988/4, 2846/42, 
2988/1, 2846/39, 2846/48, 2846/50, 2846/56, 2846/53, 2846/57, 2846/60, 2846/32, 
2846/68, 2846/31, 2846/73, 2846/62, 2846/26, 2846/76, 2846/64, 2846/82, 2846/65, 
2846/37, 2846/83, 2853/15, 2846/74, 2846/89, 2846/93, 2846/98, 2854/16, 
2846/101, 2846/108, 2846/109, 2854/14, 2846/112, 2854/13, 2853/21, 2854/35, 
2854/34, 2854/32, 2854/9, 2854/8, 2854/6, 3009/41, 3009/47, 3009/32, 3009/33, 
3009/42, 3009/36, 3009/44, 3009/46, 3009/37, 3009/52, 3009/59, 3009/55, 3009/27, 
3009/60, 3009/63, 3009/61, 3009/66, 3009/67, 3009/62, 3009/69, 3009/70, 3009/74, 
3009/76 k. ú. Bludov 
 

 parc. č. 425/76, 523/8, 425/75, 436/51, 436/14, 436/13, 425/73, 523/1, 436/62, 
436/12, 436/11, 436/10, 436/9, 436/17, 436/8, 436/69, 436/35, 436/68, 436/27, 
436/5, 436/67, 436/30, 445/14, 436/2, 436/65, 442/136, 445/10, 436/66, 442/137, 
442/138, 445/9, 442/139, 442/131, 442/97, 442/129, 442/8, 442/126, 442/9, 442/124, 
442/10, 616/1, 442/121, 616/2, 442/128, 442/119, 441/4, 442/123, 442/117, 629, 
637/4, 632, 639/4, 442/21, 642/4, 427/48, 607/17, 642/3, 442/115, 442/18, 442/113, 
637/2, 442/111, 639/2, 442/25, 642/1, 442/146, 645, 442/147, 442/145, 651/2, 
442/148, 427/53, 653/2, 656/2, 442/27, 427/145, 427/146, 442/30, 607/59, 674/102 , 
607/58, 607/55, 427/57, 607/54, 442/32, 427/58, 681/6, 681/8, 427/59, 442/33, 
607/69, 674/2, 427/60, 607/70, 675/2, 427/61, 607/71, 442/34, 427/62, 442/39, 
679/2, 607/72, 427/64, 442/40, 607/73, 442/31, 427/63, 607/74, 442/42, 427/65, 
607/75, 687/1, 701/3, 702/102, 699, 803/7, 704/82, 704/1, 704/85, 704/75, 803/6, 
704/74, 803/4, 704/72, 704/70, 704/77, 704/81, 704/66, 442/45, 704/64, 427/136, 
704/78, 704/22, 704/18, 704/29, 704/19, 704/20, 704/21 k. ú. Dolní Studénky 
 

 parc. č. 153/3, 149/2, 140, 138, 1055/12, 137, 1055/16, 1055/17, 422/5, 422/4, 438/4, 
438/3, 438/6, 439/3, 438/1, 460/3, 439/1, 461/3, 460/1, 484/3, 461/1, 486/2, 1026/10, 
1026/9, 484/1, 1056/4, 1056/8, 124/12, 1026/14, 1026/13, 1056/5, 1056/9, 536, 
1026/17, 571, 1026/18, 573/4, 582/3, 964/99, 573/2, 582/1, 964/100, 964/97, 
964/104, 964/102, 964/107, 964/103, 964/110, 964/108, 964/109, 602/5, 964/17, 
663/2, 602/11, 964/5, 663/1, 664/4, 704/9, 664/2, 706/8, 964/118, 706/2, 706/4, 
964/115, 706/3, 964/116, 704/4, 964/27, 704/11, 840/23, 964/112, 840/14, 840/26, 
744/3, 840/22, 840/28, 759, 840/31, 842, 840/35, 840/10, 884/2, 840/9, 889/3, 
840/33, 970/15, 884/4, 970/16, 970/17, 889/1, 970/21, 970/1, 907/1, 970/23, 970/2, 
970/26, 970/3, 970/4, 970/29, 984/7, 970/5, 984/8, 970/6, 991/5, 987/3, 987/2, 987/1, 
1002/11, 1002/12, 991/1, 999/1, 1002/8 k. ú. Sudkov 

 
S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet 
pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. 
V tomto případě krajský úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle 
kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je 
účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům územního řízení je 
doručováno veřejnou vyhláškou. 
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Doručení veřejnou vyhláškou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup pro 
vyvěšení a podání zprávy z důvodu informovanosti, avšak již bez právních účinků 
vztahujících se na doručení: 

 
 Obec Zvole, Zvole č. 123, 789 01 Zábřeh 
 Obec Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Zábřeh 
 Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
 Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
 Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
 Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
 Obec Sudkov 96, 788 21 Sudkov 

 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 
správního řádu, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. 
 
 
 
Záznam o zveřejnění oznámení: 
 
 
 
Vyvěšeno dne   ................….                             Sejmuto dne  ..….............. 
 
 
 
Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
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