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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

doručované veřejnou vyhláškou 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (dále jen „žadatel“), 
podal dne 25. 5. 2022 žádost 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 v katastrálním území  Vlachov, 
Zvole u Zábřeha, Zábřeh na Moravě, Postřelmov, Bludov, Dolní Studénky, Sudkov. 
Dnem podáním žádosti bylo zahájeno řízení o umístění výše uvedené stavby, a to 
i v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), neboť se jedná o stavbu dopravní 
infrastruktury v souladu s ust. § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný orgán kraje (dále jen „krajský úřad“) ve smyslu ust. § 2e odst. 1 liniového 
zákona, ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 40 odst. 3 
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), posoudil předloženou 
žádost o vydání územního rozhodnutí podle ust. § 84 až 91 stavebního zákona  a na 
základě výsledku tohoto posouzení rozhodl takto: 

I. Podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává  
 

rozhodnutí o umístění stavby 
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pro stavbu silnice  „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 – 21,660 Oplocení“ 

v rozsahu stavebních objektů: 
SO 861 Oplocení úseku Vlachov – Rájec 
SO 862 Oplocení úseku Postřelmov – obchvat 
SO 863 Oplocení úseku Bludov – obchvat 

na pozemcích parc. č. 
 v k.ú. Vlachov  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. Zvole u Zábřeha 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. Zábřeh na Moravě 5509/34 (ostatní plocha, silnice)  
 
 v k. ú. Postřelmov 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)  

 
 v k.ú. Bludov 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 
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(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. Dolní Studénky 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), 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. Sudkov 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 
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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). 

 
Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne, kdy nabude právní moci. 
 
Druh stavby a účel umisťované stavby: 
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro veřejnou infrastrukturu dle ust. § 2 odst. 1  
písm. l) stavebního zákona. Oplocení má zajistit zabránění vniknutí volně žijících 
živočichů na komunikaci. Jedná se o novostavbu příslušenství silnice I. tř., stavbu 
trvalou.   
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Opocení je budováno na hraně násypů s napojením na mostní objekty, popř.  vedeno 
pod mostními objekty bez přerušení průchodu a průtoku. Vliv na okolní pozemky 
a stavby je nulový. Oplocení je z drátěného pletiva a tak neomezuje odvádění srážek 
a proudění vod. Vliv na odtokové poměry je nulový. Území pro výstavbu je v kat. 
územích Vlachov, Zvole u Zábřeha, Zábřeh na Moravě, Postřelmov, Bludov, Dolní 
Studénky, Sudkov.  
 
Určení prostorového řešení a popis stavby: 
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 057m 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 
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a nevyžaduje žádnou změnu stavby tohoto úseku. 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. 
 
 
II. Pro umístění a projektovu přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s podrobným popisem, který je uveden ve výroku 
územního rozhodnutí a tak, jak je zakresleno v situačních výkresech č. C. 2a - 
C.2h v měřítku 1:1000, které obsahují požadované umístění stavby a které jsou 
součástí dokumentace zpracované k územnímu řízení z ledna 2021, kterou 
vypracovala společnost PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, hlavní 
inženýr projektu Ing. Jakub Nykodym, ČKAIT 1006279. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení krajského úřadu. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků: 

 v obci Vlachov 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 obci Zvole u Zábřeha 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 obci Zábřeh na Moravě 5509/34 (ostatní plocha, silnice)   
 v obci Postřelmov 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)   

 v obci Bludov 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 
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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 obci Dolní Studénky 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), 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 obci Sudkov 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 
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(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) tak, jak je zakresleno v koordinačních 
situačních výkresech C. 3a, C. 3b, C. 3c  v měřítku 1:2000, které jsou nedílnou 
součástí výše uvedené dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

3. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické 
infrastruktury, jak vyplývá z koordinačních situací stavby projektové dokumentace. 
Při stavbě budou dodrženy všeobecné podmínky jednotlivých vlastníků (správců) 
sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývajících 
z přiložených situací:  

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 7. 7. 2021, Č. j.: 716362/21  
 GasNet s.r.o. ze dne 29. 7. 2021, zn.: 5002415739; ze dne 29. 7. 2021, zn.: 

5002415722 a ze dne 29. 7. 2021 zn. 5002415775. 
 

4. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního zákona) provádět stavbu 
v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 
projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů.  
 

5. Zhotovitel při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí 
stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen ve smyslu ustanovení 
§ 152 odst. 4 stavebního zákona zajistit technický dozor stavebníka nad 
prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může 
zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí 
stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 
6. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít 

k poškození sousedních staveb a pozemků. 
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7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku, popř. nájemní smlouvou.  

 
8. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před 

zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně 
seznámeni.  
 

9. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí 
či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před 
započetím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě 
nutnosti zajistí jejich aktualizaci.  

 
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu 

nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu 
za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo 
k jejich narušení nebo poškození 

 
Požadavky dotčených orgánů: 

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, 
podmínky převzaté z koordinovaného závazného stanoviska ze dne 6. 8. 2021, 
Č.j.: KUOK 84315/2021: 

- V případě přesazení stromů do míst podél silnice I/44, kde by tvořily pevnou 
překážku, musí zde být osazeno v krajnici silnice svodidlo ve smyslu čl. 13.1.2.2.9 
písm. e) ČSN 73 6101 Projektování silnic.  

2. Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo 
nám. 6, 789 01 Zábřeh, podmínka převzatá ze  závazného stanoviska ze dne 
21. 7. 2021, Č.j.: MUZB/37602/2021/ORUP: 

- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace. 

3. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Tř. 
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, podmínky převzaté ze souhlasu ze dne 
29. 8. 2021, Č. j.: KRPM-82328-1/ČJ-2021-1400DP: 

- Nově navržené oplocení u silnice pro motorová vozidla I/44 nesmí tvořit překážku 
v rozhledu pro zastavení. Na celé trase silnice I/44, kde bude umístěno nové 
oplocení musí být zajištěn rozhled pro zastavební dle ČSN 73 6101 pro nejvyšší 
dovolenou rychlost 110 km/h. 

- Přesazené stromy, případně nová výsadba stromů musí být provedena pouze 
v místech, kde stromy nebudou tvořit pevnou překážku v blízkosti pozemní 
komunikace, tj. musí být v dostatečné vzdálenosti, případně umístěny za silničním 
svodidlem. 

4. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, podmínky převzaté ze závazného 
stanoviska ze dne 18. 8. 2021, Č. j.: DUCR-46623/21/Sj: 

- Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace předložené 
Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem 
projednat s Drážním úřadem.  

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
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- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, včetně 
reklam, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit 
provoz dráhy. 

- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 
provozu. 

- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů 
před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy 
stejnosměrnou trakční proudovou soustavou. 

- V blízkosti kolejiště musí být při realizaci stavby zachován volný schůdný 
a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdné 
průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního 
rozchodu - Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být 
zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí 
apod. 

- Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na 
staveništi. 

 
5. Městský úřad Šumperk, nám. Máru 1, 787 01 Šumperk, Odbor životního 

prostředí, oddělení životního prostředí – podmínky uvedené v závazném 
stanovisku ze dne 3. 11. 2021, Č. j.: MUSP 101599/2021: 

- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec 
nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími 
nebezpečnými látkami. 

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační 
prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

- Na břehu toku (minimálně ve vzdálenosti 8 m od břehové hrany) nebudou volně 
skladovány závadné látky, nebezpečný odpad, lehce odplavitelný materiál ani 
stavební odpad. 

- Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci 
případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent). 

- Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny 
do původmlło stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn. 

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

6. Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí, 
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh – podmínky uvedené v závazném stanovisku 
ze dne 6. 10. 2021, Č. j.: MUZB/48292/2021/OZP: 

-   Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti 
povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané 
lokalitě. 
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- V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, 
které budou před zahájením stavby zaměřeny kompetentním pracovníkem jejich 
správcem 
Mechanizační prostředky používané na stavbě musí být v dobrém technickém 
stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům 
či únikům ropných látek.  

- V průběhu stavby nebude docházet ke skladování a manipulaci se závadnými 
látkami v celém rozsahu stavby v blízkosti vodního toku a v celém dotčeném 
záplavovém území. 

- Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 
neznečišťovaly vodní tok a jeho okolí. Odpady budou zneškodňovány nebo 
využívány výhradně na zařízeních k tomu upravených a schválených. 

- V blízkosti vodního toku nebudou skladovány závadné látky dle § 39 zákona 
o vodách a lehce odplavitelný materiál. 

- Případné vstupy na soukromé pozemky či pronajaté pozemky v okolí místa stavby 
budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky. 

- Platnost souhlasu zaniká, pokud oprávněný nezapočne stavbu do dvou let od 
vydání tohoto souhlasu. 
 
Budou dodrženy podmínky uvedené ve Stanovisku Povodí Moravy, sp., Dřevařská 
11, 602 00 Brno, zn: PM-31485/2021/5203/MZ ze dne 23.08.2021: 

- Oplocení nebude umístěno do průtočných profilů u mostů, inundačních mostů, 
propustků apod., vč. svahových kuželů na návodní i povodní straně mostů 
z důvodů předpokládaného zachycování plavenin na tomto oplocení při zvýšených 
průtocích, kdy dochází k vybřežení tekoucích vod. Požadujeme, aby nejen u mostů 
přes vodoteče, ale také u inundačních mostů a propustků bylo oplocení přerušeno. 

- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec 
nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími 
látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani 
stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku (minimálně ve 
vzdálenosti 8m od břehové hrany). 

- Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent pro případ úniku ropných látek 
do vodního toku a jeho okolí. 

- V případě zásahu do břehového porostu vodního toku, musí být tento zásah 
projednán a odsouhlasen s Povodím Moravy, s.p., provoz Šumperk a dále musí 
být postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

- Přímému správci vodního toku (provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk) 
bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, 
termín zahájení prací, termíny kontrolních dnů a ukončení prací. Pro SO 863 - 
Zdeněk Večerka, tel. č. 583 301 298, e-mail vecerka@pmo.cz, Petr Kurečka, tel. 
č. 721 651 202, e-mail: kurecka@pmo.cz, pro SO 861 a 862 - Ing. Věra Burdová, 
tel. č. 724 720 455, e-mail burdova@pmo.cz. 

- Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do 
původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn. 

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své 
správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo 
hospodaření Povodí Moravy, s.p.).   
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Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, sp., 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, zn: LCR941/093629/2021 ze dne 
31.08.2021: 
Prováděním stavebních prací nebudou omezena práva správce vodního toku, 
vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Zejména se jedná 
o možnost využití manipulačního pásma VT  správcem toku, dle výše uvedeného 
zákona (u DVT 6 m od břehové hrany) a provádění údržby vodních děl. V případě, 
že by oplocení zasahovalo do tohoto manipulačního prostoru, požadujeme, aby 
bylo řešeno bez podezdívky, tak aby v případě potřeby bylo možné provést jeho 
demontáž. Rovněž požadujeme, aby oplocení bylo provedeno min. 3m od břehové 
hrany VT. 

- Realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění proudění 
v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Požadujeme, aby veškeré 
dešťové vody byly ve smyslu § 5 a § 27 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, 
vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami, v maximální možné míře zasakovány 
a zadržovány v lokalitě. 

- Správce vodního toku neručí za případné škody na vybudovaných objektech, 
způsobené průtokem vody v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými 
vlivy. 

- Během realizace akce nesmí dojít k poškození břehů a koryta spravovaných VT. 
Nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení 
odtokovýchpoměrů v dané lokalitě. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku 
stavebníka. 

- Při realizaci prací budou stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z terénních 
úprav ukládány tak, aby při zvýšených průtocích nebo intenzivních srážkách 
nedošlo k jejich splavování do koryta spravovaného vodního toku. Po ukončení 
prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodnłho toku beze zbytku 
odstraněn. 

- Pokud dojde vlivem pojezdů stavební technikou k poškození pozemků v blízkosti 
vodního toku, budou tyto po ukončení prací ohumusovány a osety, aby zde 
nedocházelo k erozním smyvům zeminy. 

- Ke stavebním pracím bude používána technika v dobrém technickém stavu, musí 
být dodržována preventivní opatření k zamezení případných úkapů či úniků 
ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné 
provozní náplně. 

- Firma provádějící stavební práce bude vybavena v přiměřené míře prostředky 
pro likvidaci případné havárie. 

- Pokud by mělo v rámci stavebních prací dojít k zásahu do břehového porostu, 
bude tento s předstihem odsouhlasen příslušným orgánem ochrany přírody. 

- V případě, že by došlo k dotčení pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit 
pro Lesy ČR, s.p., je třeba uzavřít s naší organizací smluvní vztah. O bližší 
informace se obraťte na referenta pozemkové evidence, paní Petru Vitáskovou, 
email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel: 956 941 328. 

- Správci VT bude oznámeno zahájení prací na předmětné stavbě, a to minimálně 
s pětidenním předstihem. 

 
7. Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí, 

Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh – podmínky uvedené v závazném 
stanovisku ze dne 19. 10. 2021, Č.j.: MUZB/51558/2021/OZP: 
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- Před zahájením zemních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic území, 
v němž dojde k odnětí půdy, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF 

- V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy. Z plochy 
odnětí 0,00163ha bude skryta ornice a podorničí o průměrné mocnosti 25cm, 
v objemu cca 163m3. Následně využije skrytou zeminu tak, že ji po dokončení 
stavby rozprostře na nezastavěné části odnímaných pozemků. 

- Investor je povinen zdejšímu orgánu státní správy na ochranu ZPF písemně 
oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před zahájením.  

- Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se v souladu s ustanovením §11a odst. 1 písm. b) 
zákona odvod finanční částky nepředepisuje. 

- Investor (Ředitelství silnic a dálnic ČR) předloží orgánu ochrany ZPF pravomocné 
rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to nejpozději do 6-ti měsíců 
ode dne nabytí právní moci. 

 
 
Požadavky vlastníků a správců dopravní či technické infrastruktury 

1. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc, podmínky převzaté ze souhrnného stanoviska ze dne 
2. 8. 2021 zn.: 546/2021/OPD: 

- Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy bude min. 14 dní 
předem oznámen na OR OLC, orolcsek@spravazeleznic.cz a vedoucímu 
provozního střediska traťového okrsku TO Šumperk, p. Michal Růžička, tel. 
972747442, mob. 725275425, ruzickam@spravazeleznic.cz (dále jen traťmistr), 
kterému bude předána dokumentace schválená Drážním úřadem. Dále bude 
seznámen s technologií a realizací stavebních prací v blízkosti železniční trati. 
Budou stanoveny podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti železničního 
provozu. Bez oznámení o zahájení prací nelze práce v ochranném pásmu dráhy 
zahájit. 

- Před zahájením prací dojde k vytyčení drážních kabelových tras a drážních 
zařízení s uvedením podmínek správcu zařízení pro realizaci stavební činnosti 
v blízkosti kabelových tras a jejích případná ochrana. Upozorňujeme, že v rámci 
stavby silnice I/44 dojde k realizaci přeložek drážních sdělovacích, 
zabezpečovacích a telekomunikačních sítí. Je nutné před zahájením prací 
aktualizovat umístění uvedených kabelových tras v úsecích oplocení 08 – 12. 

- Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována stejnosměrnou trakční 
soustavou 3kV. V případě možnosti ovlivnění stavby působením bludných proudů 
z trakčního vedení je nutné provést opatření dle platných norem. 

- V případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy si Správa 
železnic, vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení ani omezení bezpečnosti a plynulosti 
drážní dopravy. Pokud by realizace prací vyžadovala provést opatření k zajištění 
bezpečnosti železničního provozu, bude toto provedeno v koordinaci s traťmistrem 
TO Šumperk. 

- Při realizaci prací nesmí dojít k ohrožení ani k omezení železničního provozu, 
k dotčení projezdného prořezu železniční trati a to zejména Činností 
a odstavováním stavební mechanizace v blízkosti železniční trati. Nesmí dojít 
ke znečištění štěrkového lože zeminou. 
 

mailto:ruzickam@spravazeleznic.cz
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Drážní telekomunikační kabelové trasy ve správě ČD - Telematiky, a.s. 
- Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů 

a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat 
způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum 
telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy 
železnic, státní organizace. 
OŘ OLC - Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)  

- Stávající kabelové trasy OŘ SSZT byly zaslány v předchozím stupni dokumentace 
(Rozsah kabelových tras včetně seznamu souřadnic byly zaslány na elektronicky 
na e-mail. trnkam@pk-ossendorf.cz Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy 
zašlete v předstihu 14ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat 
e - mailem  hojgrova@spravazeleznic.cz. V objednávce uvedte Č. j. tohoto 
vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto 
vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Pavlu Kundratovi, telefon 
9727 47421 nebo mobil 606 734 240, který Vám zajistí vytyčení. 
 

2. ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369a, 190 00 Praha – podmínky převzaté 
z vyjádření ze dne 2. 7. 2021 pod Č. j.: 1202113336: 
Žadatel je povinen před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě 
elektronických komunikací vytýčit 

- Vytýčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 
14 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím 
vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. 
V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno 
navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. 

- Termín, způsob a formu vytýčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou 
(kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 
7 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Je-li vytýčení požadováno do tří dnů 
od data vaší žádosti na vytýčení, bude do celkové částky za vytýčení připočten 
expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. 

- Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytýčení, a to včetně případných prací 
geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje. 

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou 
vedení (zařízení).   Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou 
odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové 
dokumentaci. 

- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti 
a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé 
straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání. 

- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, 
pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací. 

- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, 
rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také 
kabelových vedení a závěrů v objektech. 

- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány 
skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila 
přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu 
zeminy nad kabelovou trasou. 

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního 
vedení (zařízení), je žadatel dál povinen neprodleně informovat kontaktního 
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pracovníka ČD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni), zabezpečit vedení 
(zařízení) proti poškození nebo zcizení. Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-
T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního 
telekomunikačního vedení a zařízení. Nedodržení těchto podmínek je hrubým 
porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách. 
Vytýčení kabel. tras zajistí p.Procházka, tel. 724 100 196. Zaměření IS ve formátu 
dgn poskytuje grafické pracoviště - Premysl.David@cdt.cz. 

3.    GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – podmínky 
převzaté z vyjádření ze dne 29. 7. 2021, zn.: 5002415739, ze dne 26. 7. 2021, 
zn.: 5002415722 a ze dne 29. 7. 2021 zn.: 5002415775: 

-  oplocení (souběh) lze situovat min. 4m od VTL plynovodu 
-  oplocení v místě křížení s VTL plynovodem (v rozsahu ochranného pásma 

VTLplynovodu – 4m na obě strany od plynovodu) musí být bez podezdívky a musí 
být zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (drátěné) 

-  sloupky oplocení v místě křížení budou umístěny min. 2m od plynovodu na obě 
strany 

-  bránu – branku lze situovat min. 4m od VTL plynovodu.  
 

Vlastník (uživatel) pozemku je v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. povinen 
umožnit vstup na pozemek zaměstnancům provozu a údržby sítí GasNet Služby, 
s.r.o z důvodu provádění pravidelné kontroly, údržby a revizí tohoto vyhrazeného 
plynárenského zařízení. 

- Výsadbu stromů a keřů provádět min. 4m od VTL plynovodu 
- Zatravnění bez omezení. 

V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod DN 300 a DN 500, jehož 
provoz byl ukončen. Plynovod je odstaven od provozované části VTL plynovodní 
sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. 
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, 
protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. 
Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně 
seznámeni.  

 
4. Šumperská provozní vodohospodářeská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 

01 Šumperk – podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 11. 7. 2022 zn.: 
013/07/2022: 
Při výstavbě dojde ke styku s vodovodním řadem v naší správě a před zahájením 
stavebních prací je nutné požádat o místní vytýčení. Požadujeme zajištění 
maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 
6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění 
(dále jen „ZVaK”). Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší 
správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na něm na obě strany. 
Případné části oplocení (sloupky, vč. základů), které budou zasahovat 
do ochranného pásma vodovodu musí být provedeny tak, aby nemohly poškodit 
zařízení vodovodu. Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné 
kontaktovat vedoucího provozu Zábřeh. O provedené kontrole bude vystaven 
písemný doklad „Souhlas s provedením stavby”, bez tohoto dokladu nemůže být 
stavba uvedena do provozu. Současně musí být splněny všeobecné základní 
podmínky pro územní a stavební řízení. 

 

mailto:Premysl.David@cdt.cz
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5.    ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – podmínky uvedené ve 
vyjádření ze dne 11. 7. 2021, zn.: 001126834105: 

- Plotová konstrukce v ochranném pásmu vedení VVN, VN bude uzemněna. 
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 

v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost 
o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční 
soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici 
na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 
budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50341-1, 
ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při 
realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojit v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů 
k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1m 
od živých částí zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení vvn, dle PNE 33 
0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena 
v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí 
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na 
možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům 
je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ 
Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 
vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení 
za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 
přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění. 

- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. 
v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného 
přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztíženi přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízeni v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu. 
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- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 
vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou 
komunikaci související nebo zařízeni technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce, a. s., je nutno nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu 
na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené 
na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí 
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností 
ČEZ Distribuce, a. s. 

 
6.   ČEPS, .a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha – podmínky vyjádření ze dne 

1. 7. 2021, zn.: 6110/2021/CEPS; ze dne 2. 7. 2021, zn.: 6111/2021/MSE, zn.: 
6112/2021/MSE a zn.: 6113/2021/MSE: 
Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací 
vytýčit: 

- Vytýčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 
14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím 
vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. 
V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno 
navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. 

- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou 
(kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 
dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů 
od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten 
expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. 

- Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytýčení, a to včetně případných prací 
geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje. 

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, 
s polohou vedení (zařízení). 

- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého 
vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci. 

- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti 
a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé 
straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouz ruční kopání. 

- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, 
pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací. 

- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, 
rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také 
kabelových vedení a závěrů v objektech. 

- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány 
skládky, deponie materiálu, at byla budována zařízení, která by znemožnila přístup 
ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelovou trasou. 

- V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního 
vedení (zařízení), je žadatel dál povinen: 

- Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese 
www.cdt.cz/vytyceni), zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení. 
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- Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD -T (telefonicky +420 972 110 000) každé 
poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení. 

- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 
183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách. 

- Záměr se nachází v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy (dále jen 
„OP”) ve kterém není bez písemného souhlasu jeho vlastníka (ČEPS, a.s.) 
povoleno zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení. Pokud 
to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, 
zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, vlastník zařízení přenosové soustavy 
(ČEPS, a.s.) udělí podle § 46 odst. 11 zákona  458/2000 Sb., energetický zákon 
písemný souhlas se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu (dále jen 
„Souhlas s činností v OP”). Souhlas s činností v OP bude Obsahovat podmínky, 
za kterých bude udělen. Bez uděleného souhlasu s činností v OP nebude možné 
v OP záměr provádět. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"): 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
• ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 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, Nerudova 1, 

779 00 Olomouc 
• Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 

Šumperk 
• Helbichová Dana, nar. 7. 5. 1954, Kuželova 576, Letňany, 199 00 Praha 9  
• Nimerfroh Petr, nar. 24. 5. 1971, č. p. 83, 789 01 Lukavice  
• Nimerfrohová Marie, nar. 26. 3. 1947, č. p. 79, 789 01 Zvole 
• Novotná Lucie, nar. 18. 6. 1974, Markovická 598/14, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 
• Novotný Tomáš, nar. 18. 9. 1972, Hrubínova 1465/14, Pražské Předměstí, 500 02 

Hradec Králové 
• Pěnička Libor, nar. 29. 10. 1978, Strejcova 1904/24, 789 01 Zábřeh  
• Pěničková Zdeňka, nar. 19. 1. 1951, Strejcova 1904/24, 789 01 Zábřeh 
• Šafářová Jana, nar. 2. 10. 1967, Stanislavova 1167/17, 789 85 Mohelnice 
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O d ů v o d n ě n í  

Krajskému úřadu byla dne 25. 5. 2022 doručena žádost žadatele o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 – 21,660 
Oplocení“  v rozsahu stavebních objektů: SO 861 Oplocení úseku Vlachov – Rájec, 
SO 862 Oplocení úseku Postřelmov – obchvat, SO 863 Oplocení úseku Bludov – 
obchvat v katastrálním území  Vlachov, Zvole u Zábřeha, Zábřeh na Moravě, 
Postřelmov, Bludov, Dolní Studénky, Sudkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 
řízení. Územní řízení je rovněž vedeno v působnosti liniového zákona. 

Krajský úřad ověřil, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla předložena 
na předepsaném formuláři podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
vyhlášky č. 63/2013 Sb., a byla shledána úplnou. K žádosti byla předložena 
dokumentace stavby, zpracovaná v rozsahu a obsahu na podkladě přílohy č. 1 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro vydání územního rozhodnutí, 
ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je úplná a byla zpracována oprávněnou 
osobou, podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními 
a souhlasy: 
- Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha – závazné 

stanovisko ze dne 22. 7. 2021, Č. j.: MD-23276/2021-910/2 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc – 

koordinované závazné stanovisko ze dne 6. 8. 2021 Č.j.: KUOK 84315/2021; Odbor 
strategického rozvoje kraje – závazné stanovisko ze dne 22. 7. 2021 Č. j.: KUOK 
73458/2021 

- Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk – koordinované závazné 
stanovisko ze dne 6. 8. 2021, Č. j.: MUSP 78845/2021 

- Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 
6, 789 01 Zábřeh – závazné stanovisko ze dne 21. 7. 2021, Č. j.: 
MUZB/37602/2021/ORUP; Odbor správní stavební a vyvlastňovací – koordinované 
závazné stanovisko ze dne 28. 7. 2021 Č. j.: MUZB/38665/2021/SVU 

- Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov – vyjádření ze dne 14. 7. 2021, Č. j.: 
OUBL1235/2021 

- Obec Lukavice, č. 47, 789 01 Zábřeh – stanovisko ze dne 23. 11. 2021, Č. j.: OULU 
361/2021 

- Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov – stanovisko ze dne 
14. 7. 2021, Č. j.: POST-1018/2021 

- Obec Rájec, Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh – vyjádření ze dne 26. 7. 021 
- Obec Rovensko, Rovensko 59, 789 01 Rovensko – stanovisko ze dne 20. 7. 2021, 

Č. j.: 2021/003/1534 
- Obec Sudkov, Sudkov č. 96, 788 21 Sudkov – stanovisko ze dne 13. 7. 2021, zn.: 

2020/003/2021 
- Obec Zvole, Zvole č. 123, 789 01 Zábřeh – vyjádření ze dne 16. 7. 2021, Č. j.: 

2021/0003/1536 
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- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 383/19, 602 00 Brno – vyjádření 
ze dne 13. 7. 2021, Č. j.:ARUB/4870/2021 DS 

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, nemocniční 
3299/7, 787 01 Šumperk – závazné stanovisko ze dne 30. 7. 2021, Č. j.: HSOL-
3799-2/2021 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Nemocniční 
1852/53, 787 01 Šumperk 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, 
Tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc – Odbor služby dopravní policie - stanovisko 
ze dne 29. 7. 2021, Č. j.:KRPM-82328-1/ČJ-2021-1400DP; odbor informačních 
a komunikačních technologií – vyjádření ze dne 12. 7. 2021, Č. j.: KRPM – 1114-
65/ČJ-2021-1400IT-OPP 

- Lesy české republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření 
ze dne 31. 8. 2021, Č. j.: LCR941/093629/2021 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru – souhlasné závazné stanovisko ze dne 22. 7. 2021, 
Sp. zn.:115517/2021-1150-OÚZ-BR 

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – vyjádření ze dne 23. 8. 2021, zn.: 
PM-31485/2021/5203/MZ 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 951/24a, 779 11 
Olomouc – vyjádření ze dne 14. 7. 2021, Č. j.: RSD-349522/2021-2 

- Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace – stanovisko ze dne 
12. 8. 2021, zn.: SSOK-ŠU 16309/2021 

- Drážní úřad, Nerudova 1 , 779 00 Olomouc – souhlasné stanovisko ze dne 
18. 8. 2021, Sp. zn.: MO-SOO1132/21/Sj 

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – souhrnné 
stanovisko ze dne 2. 8. 2021 zn.: 2021/003/1550 

- ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha – vyjádření ze dne 
1. 7. 2021, Č. j.: 1202113327; Č. j.: 1202113333; 1202113336 

- ČEPS, .a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha – vyjádření ze dne 1. 7. 2021, zn.: 
6110/2021/CEPS; ze dne 2. 7. 2021, zn.: 6111/2021/MSE, zn.: 6112/2021/MSE 
a zn.: 6113/2021/MSE 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – vyjádření ze dne 7. 7. 2023, 
Č. j.: 716362/21 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 3. 8. 2021, 
zn.: 001117356274 a ze dne 11. 7. 2022, zn.: 001126834105 

- EKOZIS spol. s r.o., ul. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh – vyjádření ze dne 
22. 10. 2020 

- Gasnet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření ze dne 
29. 7. 2021, zn.: 5002415739; zn.: 5002415722; zn.: 5002415775 

- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. – vyjádření ze dne 
5. 8. 2021, zn.: 031/07/2021 a ze dne 11. 7. 2022, zn.: 013/07/2022 

- Telco pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha – vyjádření ze dne 
19. 7. 2021, zn.: 2021/003/1560 a ze dne 7. 7. 2022, zn.: 22/0201 

- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření ze dne 
2. 7. 2021, zn.: E34523/21; zn.: E34525/21; E34526/21; ze dne 29. 6. 2022, zn.: 
E33088/22; E33089/22; E33092/22 
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- Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk – Odbor životního prostředí, 
oddělení vodoprávní - souhlas ze dne 3. 11. 2021, Č. j.: MUSP 101599/2021; 
oddělení vodoprávní – vyjádření ze dne 2. 11. 2021, Č. j.: MUSP 98477/2021 

- Městký úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh - Odbor správní, 
oddělení životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 6. 10. 2021, Č. j.: 
MUZB/48292/2021/OZP a ze dne 19. 10. 2021, zn.: MUZB/51558/2021/OZP. 
 

Stanoviska dotčených orgánů a vyjádření vlastníků a správců dopravní či technické 
infrastruktury byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.  

K žádosti nebyly doloženy souhlasy majitelů pozemků. Žadatel v souladu s § 184a 
odst. 3 stavebního zákona nemusí dokládat k žádosti o vydání územního rozhodnutí 
souhlas vlastníka pozemku se stavbou na jeho pozemku, je-li pro požadovaný 
stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění. Účel vyvlastnění je v tomto 
případě stanoven v § 170 písm. b) stavebního zákona. 
Práva potřebná pro uskutečnění stavby nebo jiných veřejně prospěšných opatření lze 
dle ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout nebo omezit, jsou-li 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou 
stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její 
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.  
Navržená stavba „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 – 21,660 Oplocení“  
je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Oplocení 
je vedeno podél existující silnice, popř. v koridorech vymezených pro vybudování 
silnice I/44 (D5 a D15) a v souladu s platnými územními plány obcí. Podél již existujícíh 
úseků oplocení nevybočuje ze silničního pozemku, který je v souladu s vymezenými 
funkčními plochami pro danou komunikaci. V připravovaném úseku stavba také 
nevybočuje z plochy silničního pozemku stavby, pro kterou je platné územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Oplocení je dle §13 odst. f) zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích příslušenstvím silnice (v tomto případě silnice I/44). Silnice 
I. třídy je ze zákona veřejně prospěšná stavba, a to dle § 17 odst.1 zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, včetně příslušenství. Veřejně prospěšné jsou 
i všechny související stavební objekty.  

Součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí byl i stavební objekt SO 801 Vegetační 
úpravy úseku Valchov – Rájec. Krajský úřad tento stavební objekt nezařadil 
do projednávání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, protože vegetační 
úpravy nejsou předmětem posouzení v územním řízení, jelikož jejich umístění není 
stavebním zákonem vyžadováno. Tyto jsou řešeny v územním řízení jako součást 
závazného stanoviska, popř. rozhodnutí o povolení kácení. 

Krajský úřad úřad přípisem ze dne 3. 8. 2022 pod Č. j.: KUOK 84140/2022 oznámil 
zahájení územního řízení o umístění stavby „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 
– 21,660 Oplocení“. Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. 
a) stavebního zákona, dotčeným orgánům a dotčeným obcím bylo předmětné 
oznámení doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo oznámení o zahájení 
územního řízení doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Veřejná vyhláška byla v souladu s ust. § 25 odst. 3 
správního řádu, zaslána též příslušným obecním úřadům (Obecní úřad Zvole, Obecní 
úřad Lukavice, Obecní úřad Postřelmov, Městský úřad Zábřeh, Obecní úřad Bludov, 
Obecní úřad Dolní Studénky, Obecní úřad Sudkov). Krajský úřad podle ust. § 87 odst. 
1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry 
v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
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že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Této možnosti nikdo nevyužil. 

Krajský úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ust. § 90 
stavebního zákona, případně zda není v rozporu s obsahem a podmínkami závazného 
stanoviska orgánu územního plánování ve vazbě na soulad s politikou územního 
rozvoje, s platnou územně plánovací dokumentací či s cíli a úkoly územního plánování. 

V územním řízení je povinen správní orgán posoudit záměr žadatele, zda je stavba 
podle svého druhu a účelu, na daném pozemku možná, tedy zda, je v souladu s výše 
jmenovaným ustanovením stavebního zákona, či ji lze umístit za splnění určitých 
podmínek, nebo jde o stavbu, jejíž umístění je v rozporu s ust. § 90 stavebního 
zákona, a je tedy nutné návrh na umístění stavby zamítnout. Pokud však stavba 
je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou 
dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, požadavky zvláštních 
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů, nezbývá správnímu orgánu, než navrhované umístění 
stavby povolit. Na základě uvedeného krajský úřad provedl přezkum podané žádosti 
o umístění posuzovaného stavebního záměru, k zjištění stavu věci, o kterém nejsou 
důvodné pochybnosti. 

Navrhovaný stavební záměr musí být podle ust. § 90 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území. Touto otázkou 
se krajský úřad zabýval a dospěl k závěru, že tomu tak je. Záměr splňuje požadavky 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v části třetí – 
Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich:  

§ 20 odst. 1 – Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (viz. souhlasná 
stanoviska orgánů územního plánování). Na základě předložených souhlasných 
stanovisek dotčených orgánů, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
a podkladů k jejímu zpracování a dalších dokladů lze konstatovat, že záměr 
nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území nad přípustnou míru a splňuje veškeré 
požadované hygienické limity. Záměr respektuje trasy zakreslené v územně 
plánovacích dokumentacích a jde tedy o stavbu, se kterou územně plánovací 
dokumentace jednoznačně počítala. 

§ 20 odst. 4 – V rámci DÚR byly předloženy doklady prokazující, že stavební pozemek 
svými vlastnostmi, a to zejména polohou a základovými poměry, umožňuje umístění 
stavby a její následnou realizaci a užívání. 

§ 20 odst. 5 – Nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru řeší DÚR v části 
B.2.3. b, Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem.  

§ 23 odst. 1 – Stavba nevyžaduje napojení, úpravu či přeložení stávajících sítí 
technické infrastruktury. 

§ 24c písm. b) – Jedná se o stavbu, která zamezí volnému pohybu osob nebo zvířat.  
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Krajský úřad zkoumal, zda se na výše uvedenou stavbu umisťovanou v tomto 
územním řízením, vztahují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru umisťované stavby krajský úřad posoudil, 
že jím umisťovaná stavba v rámci územního rozhodnutí krajským úřadem není 
v daném případě vzhledem ke svému charakteru a účelu posuzována z hledisek 
obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
a nevztahují se na ni požadavky výše uvedené vyhlášky. Umisťovaná stavba oplocení 
silnice I. třídy není z hlediska užívání stavbou, u které je nutné zajistit přístup a užívání 
osob s omezenou schopností pohybu.  

Obsah a rozsah předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
je v souladu s Přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), stanovující v návaznosti 
na ust. § 86 odst. 6 stavebního zákona rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové 
komunikace.  

Dokumentace stavby obsahuje povinné části: A. Průvodní zpráva (členěná dále 
na 1. Identifikační údaje, 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení a 3. Seznam vstupních podkladů), B. Souhrnná technická zpráva (členěná 
dále na 1. Popis území stavby, 2. Celkový popis stavby, 3. Připojení stavby 
na technickou infrastrukturu, 4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní 
a dopravní technologie, 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, 6. Popis 
vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, 7. Ochrana obyvatelstva, 8. Zásady 
organizace výstavby, 9. Celkové vodohospodářské řešení), C. Situační výkresy, 
D. Dokumentace objektů, s tím že dokladová část je přiložena samostatně.  

V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byl zpracován pedologický průzkum, 
Průzkum inženýrských sítí a Podklady pro odnětí ze zemědělského půdního fondu. 
Pro posuzovanou stavbu odpovídají uvedené části dokumentace svým rozsahem, 
svému druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, 
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. V tomto ohledu krajský 
úřad nezjistil nesrovnalosti, přičemž navíc dodává, že dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí byla autorizována oprávněnou osobou projektu Ing. Jakubem 
Nykodymem, ČKAIT 1006279. Podle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona mohou 
vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, 
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 
zvláštního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou 
je v daném případě zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.  Podle 
ust. § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace 
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu, včetně vlivů na životní prostředí. Je rovněž povinen dbát právních 
předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 
stavebnímu záměru. 

Navrhovaný stavební záměr musí být podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem. Touto otázkou se krajský úřad zabýval a dospěl k závěru, 
že tomu tak je. Dopravní infrastruktura je definována v ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 
stavebního zákona, dle kterého se jedná například o stavby pozemních komunikací, 
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drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. Technická infrastruktura 
je definována v ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního zákona, dle kterého 
se za technickou infrastrukturu považuje vedení a stavby a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, 
stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě a produktovody a zásobníky plynu. Krajský úřad 
z předložené dokumentace zjistil, že v její části B. „Souhrnná technická zpráva“, bod 3 
„Připojení stavby na technickou infrastrukturu“ je uvedeno, že stavbou nejsou dotčeny 
stávající zařízení technické infrastruktury.  
Dále krajský úřad k prokázání souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu ve vedeném řízení vycházel z kladných stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem v rozsahu posuzovaného umístění stavby, které byly 
doloženy žadatelem k žádosti o vydání územního rozhodnutí ve smyslu ust. § 86 odst. 
2 písm. c) stavebního zákona, která byla vydána z hlediska poskytování informací 
o stavbách a zařízeních, o možnosti připojení na tyto stavby a zařízení nebo 
k umísťování staveb v ochranných pásmech, staveb a zařízení veřejné dopravní 
a technické infrastruktury. Krajský úřad ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. c) vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, podmínkami rozhodnutí zabezpečil plnění požadavků uplatněných 
v požadavcích vlastníků a správců technické infrastruktury při dotčení jejich zájmů. 
Požadavky vlastníků a správců sítí technické infrastruktury krajský úřad zabezpečil 
v  podmínce č. 3 výroku II. tohoto rozhodnutí, a to i s uvedením odkazu na předložená 
vyjádření těchto správců k dotčené stavbě, která jsou součástí spisu. Tuto formu 
odkazů na vydaná vyjádření krajský úřad použil v souladu s judikaturou Nejvyššího 
správního soudu – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004 č.j. 5 A 
137/2000-37 mimo jiné uvádí (citace): „Stejně tak má Nejvyšší správní soud zato, 
že zapracování vyjádření dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců 
inženýrských sítí u liniových staveb by znamenalo neúměrné zvětšení rozsahu 
správního rozhodnutí na úkor jeho přehlednosti. Není účelem odůvodnění správního 
rozhodnutí opisovat obsah spisu, ale jasně a stručně popsat skutkový stav, označit 
důkazy a rozebrat důvody, které vedly k rozhodnutí ve věci. Za situace, kdy každý 
z účastníků řízení má možnost nahlédnout do správního spisu, seznámit se 
s obsahem listinných důkazů zde uložených, a kdy ze správního rozhodnutí je zřejmé, 
o jaké důkazy se správní orgán při svém rozhodování opíral, nelze dovozovat jeho 
nepřezkoumatelnost.“ konec citace. Požadavky byly dále zapracovány do  Podmínek  
vlastníků a správců dopravní či technické infrastruktury, mimo podmínku Správy 
železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc uvedenou v souhrnném stanovisku ze dne 2. 8. 2021 zn.: 546/2021/OPD: 
„Pro stavbu v ochranném pásmu dráhy je nutné vydání souhlasu od Drážního úřadu, 
oblast Olomouc, sekce stavební, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném 
znění“. Tento souhlas byl krajskému úřadu doložen při podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a proto se podmínka stala bezpředmětná. Do podmínek 
rozhodnutí dále nebyla uvedena podmínka ze Stanoviska Povodí Moravy, sp., 
Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn: PM-31485/2021/5203/MZ ze dne 23.08.2021, kterou 
je požadováno „v min. týdenním časovém předstihu oznámit termín závěrečné 
kontrolní prohlídky. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním 
kolaudačního souhlasu předloží investor zaměření skutečného provedení stavby 
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vyhotovené oprávněným geodetem (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním 
na JTSK) v tištěné i  digitální formě, polohopisné i výškopisné zaměření. Rozsah bude 
upřesněn na kontrolních dnech.“ Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr nevyžadující 
dle § 119 stavebního zákona k  užívání kolaudační souhlas nebo kolaudační 
rozhodnutí, nebyla tato podmínka do rozhodnutí rovněž zapracována. 

Navrhovaný záměr musí být podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, 
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo 
tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Touto otázkou se krajský úřad 
zabýval na základě posouzení doložených závazných stanovisek k předmětnému 
stavebnímu záměru, s nimiž podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřady 
postupují ve vzájemné součinnosti, a musí konstatovat, že ze všech závazných 
stanovisek a posouzení dotčených orgánů na úseků jimi chráněných veřejných zájmů 
vyplývá, že jimi posuzované negativní dopady změny záměru nepřekročí stanovené 
limitní hodnoty, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. To znamená, 
že posuzované umístění stavby musí být navrženo tak, aby stavba splňovala vyhlášku 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, dále aby neohrožovala 
život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů 
ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené 
v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných 
pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic 
v ovzduší, uvolňování emisí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod 
a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, nevhodného nakládání 
s odpady.  

Podle ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, závazné stanovisko je úkon učiněný 
správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím 
ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního 
orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými 
orgány. Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části 
dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, 
ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních 
předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, 
o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání 
a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých 
je obsah závazné části založen. Z citovaného ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu 
vyplývá, že obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí 
správného orgánu. Z této zcela jednoznačné dikce je zřejmé, že rozhodující správní 
orgán musí při vydávání rozhodnutí podmíněného závazným stanoviskem respektovat 
závazné stanovisko. 

Jedním z předpokladů umístění navržené stavby je i posouzení dle ustanovení § 90 
odst. 2 stavebního zákona a to z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, 
popř. s územně plánovacími podklady: 

a) s vydanou územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu obce Lukavice se pozemky dotčené záměrem nacházejí převážně 
mimo zastavěné území ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím „DS - 
dopravní infrastruktura - silniční” a „NZI - plochy zemědělské - orná půda” 
a v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím „DS - 
dopravní infrastruktura - silniční” a „NZ3 - plochy zemědělské - trvale zatravněné 



KUOK 39919/2022 

25 z 34                                    KÚOK/104410/2019/ODSH-SH/131 

plochy”. V ploše DS jsou mimo jiné přípustné pozemní komunikace, včetně všech 
součástí a příslušenství, v plochách zemědělských A (NZ 1 , NZ3) jsou podmíněně 
přípustné mj. silnice úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách, 
oplocení zemědělských pozemků, za podmínky, že nebude mít negativní vliv na 
krajinný ráz a nezamezí zemědělskému obhospodařování pozemků. Ve všech těchto 
typech ploch je daný záměr přípustný, popř. podmíněně přípustný. Posuzovaný záměr 
je na území obce Lukavice v souladu s územním plánem. 

Dle územního plánu obce Zvole se pozemky dotčené záměrem nacházejí převážně 
mimo zastavěné území ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím „DS - plochy 
dopravní infrastruktury - silniční doprava” a částečně v zastavěném území 
ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím „DS - plochy dopravní infrastruktury 
- silniční doprava. V ploše DS jsou přípustné mj. silnice, odstavné silniční pruhy 
a parkoviště, zastávky hromadné dopravy a související pozemky a stavby provozních 
zařízení. Daný záměr je v této ploše přípustný. Posuzovaný záměr je na území obce 
Zvole v souladu s územním plánem. 

Dle územního plánu po změně 1 územního plánu obce Zábřeh se pozemek dotčený 
záměrem nachází mimo zastavěné území ve stabilizované ploše s funkčním využitím 
„DS - plochy silniční dopravy”. V ploše DS jsou mj. přípustné silnice, odstavné silniční 
pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy a související pozemky a stavby 
provozních zařízení. Daný záměr je v této ploše přípustný a je v souladu s územním 
plánem obce Zábřeh ve znění změny č. 1. 

Územní plán sídelního útvaru Postřelmov v kapitole 6, Veřejně prospěšné stavby 
vymezuje pro extravilánový identický celek B a C „trasu rychlostní silnice R 44 a silnice 
I/44 včetně MÚK Postřelmov“. Pro tuto stavbu je vymezeno „ochranné pásmo podél 
komunikace I/44” jako plocha veřejného zájmu závazná. Pro extravilánový identický 
celek B jsou v závazné části stanoveny obecné a zvláštní regulativy: „plochy veřejného 
zájmu: ochranné pásmo obchvatu I/44, veřejně prospěšná stavba: obchvat I/44”, pro 
extravilánový identický celek C: „veřejně prospěšná stavba: obchvat I/44 a nová trasa 
1/1 1, ochranné pásmo I/44 a 1/11”. Ppozemky dotčené záměrem se v úseku 
Postřelmov nacházejí mimo zastavěné území ve stávající ploše pro dopravní stavby 
a ve stávající ploše s funkčním využitím pole, louka, pastvina. V těchto plochách 
je z hlediska podmínek daných územním plánem uvedený záměr přípustný. 

Dle § 54 odst. 6 stavebního zákona „obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést 
do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním 
rozvojovým plánem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze 
rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem nebo s politikou 
územního rozvoje”. Záměr se na území obce Postřelmov v úseku Bludov posuzuje na 
základě Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Posuzovaný záměr na území 
obce Postřelmov je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
a s územním plánem sídelního útvaru obce Postřelmov ve znění pozdějších změn. 

Dle úplného znění po úplného znění po změně č.1 územního plánu Bludov se pozemky 
dotčené záměrem nachází v návrhovém koridoru dopravní infrastruktury - DS (silniční 
doprava), označeném jako „D03 - koridor pro přeložen/ silnice I/44”. Návrh je převzat 
ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Záměr, který je příslušenstvím hlavní 
stavby, je v daném koridoru přípustný. Územní plán v kapitole 7. vymezuje pro daný 
záměr veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury pod označením „D03 - 
silnice I/44 Mohelnice — Petrov nad Desnou (aktualizace ZÚR Olomouckého kraje)". 
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Umístění záměru odpovídá vymezené ploše v grafické části dokumentace ve výkrese 
I.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Posuzovaný záměr je na 
území obce Bludov v souladu s územním plánemve znění pozdějších změn. Územní 
plán obce Sudkov v kapitole 4.2 Koncepce dopravy uvádí: „v severní části řešeného 
území respektovat plochu pro vedení přeložky silnice I/44 Mohelnice - Petrov nad 
Desnou (rozvojová plocha Zla,b/DS1), v předmětném prostoru označovanou jako 
silnice I/44 Bludov - obchvat”. Dle územního plánu obce Sudkov se pozemky dotčené 
záměrem nachází v návrhové ploše dopravní infrastruktury -  silniční - silnice l. třídy, 
která je vymezena jako zastavitelná plocha Z1a,b/DS1. Jedná se o plochu určenou pro 
přeložku silnice I/44 Mohelnice - Petrov nad Desnou. Záměr, který je příslušenstvím 
hlavní stavby, je v dané ploše přípustný. Územní plán v kapitole 7. vymezuje pro daný 
záměr veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury pod označením „VD/1a,b  - 
přeložka silnice I/44 Bludov — obchvat”. Umístění záměru odpovídá vymezené ploše 
v grafické části dokumentace ve výkrese A.2.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací. Posuzovaný záměr je na území obce Sudkov v souladu s územním 
plánem. 

Územní plán obce Dolní Studénky v kapitole 4.1. Dopravní infrastruktura a) Silniční 
doprava uvádí: „severozápadně od zastavěného území obce Dolní Studénky jsou 
v souladu se záměry ZŮR OK navrženy dvě plochy dopravní infrastruktury - silniční 
doprava (DS) Z25 a Z26, určené pro realizaci nové trasy silnice I/44 včetně MÚK 
Šumperk - jih a MÚK Plechy. Součástí navržené plochy 7.25 je napojení nové trasy 
silnice I/44 na stávající silnici I/44. Součástí navržené plochy Z26 je i napojení silnice 
11/446 na SV okraji řešeného území - severozápadně od stávající zástavby sousední 
obce Nový Majín". Dle územního plánu obce Dolní Studénky se pozemky dotčené 
záměrem nachází v návrhovém ploše DS - plocha dopravní infrastruktury silniční 
doprava pod označením Z25 a Z26. Záměr, který je příslušenstvím hlavní stavby 
silnice I/44, je v dané ploše přípustný. Územní plán v kapitole 7. vymezuje pro daný 
záměr veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury pod označením „silnice I/44 
(VDI) (Z25)” a „silnice I/44 (VD2) (Z26)”. Umístění záměru odpovídá vymezené ploše 
v grafické části dokumentace ve výkrese A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací. Posuzovaný záměr je na území obce Dolní Studénky v souladu 
s územním plánem. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že uvažovaný záměr není v rozporu 
se zájmy cit. správních orgánů a za předpokladu splnění výše stanovených podmínek 
lze navrhovanou stavbu z hlediska uvedených chráněných zájmů realizovat. 

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

Při vydávání územního plánu jsou zohledňovány požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území i charakter území (§ 18 odst. 4 
stavebního zákona). Proto krajský úřad vychází z toho, že je-li záměr v souladu 
s  vydanými územními plány, je taktéž v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Krajský úřad neobdržel v průhěhu celého řízení žádné připomínky ani námitky.  

 
Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona 



KUOK 39919/2022 

27 z 34                                    KÚOK/104410/2019/ODSH-SH/131 

takto: 
1) Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a)  stavebního zákona - žadatel:  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
 
2) Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b)  stavebního zákona - obec, na jejímž území 

má být požadovaný záměr uskutečněn:  
 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¨ 

 
3) Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 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: 

 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 
 
4) Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může-li být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Účastníci řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona byli v souladu s ustanovením § 87 
odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných 
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v katastru nemovistostí dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky: 
 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 

 
 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 
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 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. 

Stavba je umístěna v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Stavebník zajistí, aby 
před započetím užívání části stavby nevyžadující stavební povolení či ohlášení dle 
stavebního zákona, byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření dle platných 
právních předpisů. 
 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:  

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné 
stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních 
právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru,   

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel 
v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,   

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným 
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li 
na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného 
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní 
smlouva nabyla účinnosti.  

Na základě provedeného řízení krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

Podle ust. § 76 odst. 5 a § 81 a násl. správního řádu mohou účastníci řízení proti 
tomuto usnesení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, o kterém 
rozhoduje Ministerstvo dopravy. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který 
rozhodnutí vydal, tj. u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Podle ustanovení 
§ 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. 

Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu obecné náležitosti uvedené v ust. 
§ 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, 
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění 
je nepřípustné. 

Dle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí 
po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
Jedná se o záměr nevyžadující dle § 119 stavebního zákona k užívám kolaudační 
souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. Krajský úřad je však oprávněn ve veřejném 
zájmu provádět kontrolní prohlídky stavby. 
 

 
 

Mgr. František Pěruška 
zástupce vedoucího odboru  

 

 

Vydání tohoto územního rozhodnutí je podle položky 17 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od zaplacení 
správního poplatku. 
 
 
Příloha: 
 situační výkres širších vztahů  
 
 
Doručení do vlastních rukou: 
Žadatel (dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona) 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

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

 
Dotčené orgány  
 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 
 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 (ostatním účastníkům řízení a ostatním na vědomí): 
1) 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 
 ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 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  
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 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 
 
2) 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 

 
 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, 
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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 

 
Veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách 
následujících úřadů: 
• Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 
• Obecní úřad Zvole, Zvole č. 123, 789 01 Zábřeh 
• Obecní úřad Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Zábřeh 
• Obecní úřad Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov 
• Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
• Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
• Obecní úřad Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
• Obecní úřad Sudkov 96, 788 21 Sudkov 
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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. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky 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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