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Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy
Oprávněná úř. osoba pro vyřizování:
Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email:
ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon:
+420 583 468 137
Č. jednací:
Spisová zn.:

2017/2712/DO-MUZB-3
DO.2712/2017/ICh

Datum:

08.01.2018

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen "stavební zákon") a dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním
řízení přezkoumal dle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 06.11.2017
podalo Město Zábřeh, IČO 00303640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh (dále jen "stavebník"),
kterého zastupuje Ing. Marta Halámková, Projektová činnost ve výstavbě, IČO 88284905, Nemocniční
2622/49a, 787 01 Šumperk a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona

Stavební povolení
pro stavbu:
„Stavební úpravy místní komunikace, ulice 17. listopadu, Zábřeh“
na pozemcích parc. č. 1763/1, 1775/1, 1775/5, 1775/7, 1792/1, 1810/1 v k.ú. Zábřeh na Moravě.

Stavba je členěna na stavební objekty:
000 Objekty přípravy staveniště
- SO 001 - příprava území, demolice
100 Objekty pozemních komunikací
- SO 101 - komunikace vozidlové - stavební úpravy místní komunikace
- SO 102 - komunikace vozidlové - parkovací stání
- SO 103 - komunikace pro pěší – chodníky.
190 Dopravní značení
- SO 191 - dopravní značení konečné
Městský úřad Zábřeh, nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111,
Fax: 583 416 505, E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, www.zabreh.cz
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Stavební úpravy místní komunikace spočívají v řešení nových parkovacích a odstavných stání pro osobní
vozidla a s tím související stavební úpravy stávajícího chodníku v sousedství navržených stání. Místní
komunikace ulice 17. listopadu je v dopravním režimu jednosměrného provozu (průjezd je povolen ve
směru od náměstí Osvobození ke křižovatce s ulicí Křižkovského). Dopravní režim zůstane zachován.
Šířka komunikace mezi obrubníky je navržena 6,0 m. Nově navržená parkovací stání jsou situována ve
stávajícím zeleném pásu, je řešeno pouze jednostranné parkování. Počet parkovacích a odstavných stání:
celkem 51, z toho 16 podélných, 35 kolmých. Pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené
budou vyhrazena celkem 3 kolmá parkovací stání. Skupiny parkovacích stání budou rozčleněny zelenými
plochami s nově navrženou výsadbou stromů.
Dešťové plochy z povrchů parkovacích stání budou svedeny do stávajících uličních vpustí, které jsou
napojeny do stávající jednotné kanalizace.
Nové veřejné osvětlení je již povoleno vydaným územním rozhodnutím.
Předpokládaný termín zahájení - dokončení stavby: 04/2018 - 12/2022.
Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, za jejíž odbornou úroveň odpovídá
v souladu s ustanovením § 159 odst. 2) stavebního zákona projektantka - Ing. Marta Halámková,
autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT - 1201220.
II. Stanoví stavebníkovi podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět i změny v těchto skutečnostech v souladu
s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
4. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu,
zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné
stavby s ověřenou projektovou dokumentací - § 152 odst. 4 stavebního zákona.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (dle výběrového řízení), který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět
stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením speciálního stavebního úřadu a s ověřenou
projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních předpisů - § 160 stavebního zákona.
6. Při přípravě a provádění stavby budou dodrženy další povinnosti a odpovědnost osob tak,
jak je uvedeno v § 152 až § 160 stavebního zákona.
7. Stavba musí být na viditelném místě označena tabulí „Stavba povolena“.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby.
9. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny a spolu s osobou vykonávající
stavební dozor soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
10. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4.
přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění.
11. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství.
O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného obecního úřadu.
12. Práce na silničním pozemku lze zahájit až na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
dle § 25 odst. 6 písm.)3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydaném příslušným
silničním správním úřadem.
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13. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí
a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Případné vstupy na soukromé
pozemky budou včas a s dostatečným předstihem projednány s jejich vlastníky.
14. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic
souvisejících s předmětným objektem stavby.
15. Před zahájením stavebních prací nutno požádat o vytyčení tras technické infrastruktury v místě
jejich střetu se stavbou! O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Všechna vyjádření a stanoviska správců technické a dopravní infrastruktury, která budou v době
zahájení stavebních prací neplatná, budou aktualizována dle skutečného stavu. Bez těchto
aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
17. Budou splněny podmínky jednotlivých vlastníků, resp. správců sítí z níže uvedených vyjádření
a přiložených podmínek nebo vyplývající z přiložených situací, jež jsou součástí projektové
dokumentace a dále splněny podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti těchto vedení,
resp. jejich ochranných pásem:
a) ČEZ Distribuce a.s., zn.: 1095141072 ze dne 19.10.2017 (nachází se, podmínky, souhlas).
b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 740575/17 ze dne 12.10.2017 (nachází se).
c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dodatek ze dne 17.10.2017 (podmínky, souhlas).
d) GridServices s.r.o., zn.: 5001603090 ze dne 02.11.2017 (dojde k dotčení, podmínky).
e) Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s., zn.: 176/10/2017 ze dne 31.10.2017 (dojde
ke styku, nutno požádat o vytýčení, podmínky).
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve Stanovisku vyhotoveném MěÚ Zábřeh, Odborem správním,
oddělením životního prostředí dne 25.10.2017 pod č. j. OŽP/1368/2017.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve Vyjádření, které dne 22.12.2017 vyhotovil Talorm a.s.:
a) Před zahájením stavby musí být trasa stávajícího teplovodu vytyčena (kontakt na pracovníka je
603 827 739). O vytyčení musí být proveden zápis. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození
stavby teplovodu a to zejména z důvodu použití těžké stavební mechanizace, provádění hutnění
zeminy apod. Přejezdy přes teplovod těžkou stavební mechanizací musí investor zabezpečit
opatřením k rozložení tlaku na teplovod, aby nedošlo k jeho poškození.
b) Vlastní stavba musí být provedena tak, aby v průběhu jejího užívání nedošlo k poškození
teplovodu. Při realizaci stavby je nutno dodržet ustanovení ČSN 736005 – prostorové uspořádání
sítí technického vybavení, zejména přílohu B – nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. Pokud
dojde k odkrytí teplovodu, musí být kontaktován pracovník a.s. Talorm.
20. Stavební oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění
kontrolní prohlídky: Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
21. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
22. Stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
předloží stavebnímu úřadu údaje podle § 121 odst. 1) stavebního zákona, pokud při jejím provádění
došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové
dokumentaci. Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je
stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení
pozemku, doloží geometrický plán.
23. Obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., rozsah a
obsah DSPS je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce. Dle odst. 2) DSPS může tvořit kopie ověřené
projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a
srozumitelnosti dokumentace. DSPS se předkládá ve stejném počtu vyhotovení, jako původně
předložená dokumentace.
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24. S žádostí o kolaudační souhlas bude u stavby financované z veřejného rozpočtu doloženo
prohlášení autorského dozoru projektanta (případně hlavního projektanta) o tom, že stavba byla
provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací -§ 152 odst. 4 stavebního zákona.
25. S žádostí o kolaudační souhlas bude doloženo Stanovení místní úpravy provozu, které dle platné
právní úpravy vydává jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností MěÚ Zábřeh, Odbor
správní, oddělení dopravy po projednání na základě stavebníkem podané žádosti.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Odůvodnění:
Dne 06.11.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad v úvodu správního řízení vymezil
okruh účastníků řízení dle § 109 stavebního zákona, těmto a dotčeným orgánům státní správy oznámil
zahájení stavebního řízení dle ustanovení § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou v souladu s § 113
odst. 3 stavebního zákona, protože vzhledem k počtu více jak 30 účastníků bylo řízení vyhodnoceno jako
řízení s velkým počtem účastníků. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány
uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a zároveň je
upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, případně důkazům nebude
přihlédnuto. Současně v přípise o oznámení stavebního řízení byli účastníci upozorněni, že k námitkám,
které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při
vydávání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci územní, se ve smyslu
ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. 2017/2712/DO-MUZB-2 bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ
Zábřeh dne 05.12.2017, sejmuto bylo dne 21.12.2017, současně bylo zveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné technické
požadavky na stavby a je zpracována oprávněnou osobou v souladu s požadavky dotčených orgánů.
Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana
veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským
způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. Předložená projektová dokumentace
současně neuvádí stavební činnost v noční době.
Před vydáním rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřoval skutečnosti rozhodné pro vydání stavebního
povolení pomocí dálkového přístupu, zda stavebník má pro potřebu realizace stavby vlastnické právo
k pozemkům dotčeným navrhovanou stavbou, a to nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí.

V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z
hledisek podle ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil stanoviska a připomínky. Přitom zjistil, že projektová dokumentace stavby, která byla
zpracována osobou s příslušnou autorizací, splňuje obecné technické požadavky na komunikaci
vyplývající z ustanovení § 16 – 36, části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na související české technické
normy.
Obsah a rozsah předložené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je v souladu
s Přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby,
námitky účastníků řízení dle § 114 stavebního zákona nebyly uplatněny.
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Speciální stavební úřad při posuzování žádosti vycházel z těchto podkladů,
a) které byly doloženy stavebníkem jako přílohy žádosti o stavební povolení:
1. Plná moc k zastupování;
2. Plán kontrolních prohlídek stavby;
3. Městský úřad Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad:
a) Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. 2016/563/SV-MUZB ze dne 06.06.2016.
b) Sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí č.j. 2016/563/SV-MUZB dne 09.7.2016.
c) Souhlas č.j. 2017/2052/SV-MUZB-2 ze dne 20.10.2017 s vydáním rozhodnutí o povolení stavby
dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
4. MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - Stanovisko č.j. OŽP/1368/2017 ze dne 25.10.2017.
5. Policie ČR, DI Šumperk – Stanovisko č. j.: KRPM-12891/ČJ-2017-140906 ze dne 18.10.2017.
6. Krajská hygienická stanice Ol. Kraje - Závazné stanovisko, č.j. KHSOC /28277/2017/SU/HOK ze
dne 01.11.2017.
7. Hasičský záchranný sbor Ol. Kraje – Závazné stanovisko č.j.: HSOL-731-2/2016 ze dne 17.2.2016;
včetně odsouhlaseného požárně bezpečnostního řešení.
8. ČEZ Distribuce a.s.:
a) sdělení zn.: 1095141072 ze dne 19.10.2017 (nachází se, podmínky, souhlas).
b) sdělení zn.: 0100818954 ze dne 13.10.2017 (nachází se, zasahuje).
c) ze dne 18.02.2016 (zápis o vytyčení).
9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
a) vyjádření č.j. 740575/17 ze dne 12.10.2017 (nachází se).
b) dodatek ze dne 17.10.2017 (podmínky, souhlasí).
10. GridServices s.r.o., zn.: 5001603090 ze dne 02.11.2017 (dojde k dotčení).
11. Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s., zn.: 176/10/2017 ze dne 31.10.2017 (dojde ke
styku, nutno požádat o vytýčení, podmínky).
12. Eko Servis Zábřeh s.r.o., ze dne 17.10.2017 (nachází se podz. kabel VO a metropolitní sítě).
13. ČEPS a.s., zn.: 0000017648 ze dne 12.10.2017 (nenachází se).
14. České radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/180047/2017 ze dne 18.10.2017 (nedojde ke styku).
15. Telco Pro Services a.s., zn.: 0200662080 ze dne 12.10.2017 (nenachází se).
16. Vodafone CR a.s., zn.: MW000007066158442 ze dne 12.10.2017 (nenachází se).
17. AQUA a.s. (není).
18. T-Mobile CR a.s., zn.: E35642/17 ze dne 12.10.2017 (nedojde ke kolizi).
19. InfoTel spol. s.r.o., č.ž.: E018886/17, ze dne 12.10.2017 (nenachází se).
b) v řízení podaná stanoviska, vyjádření:
-

Talorm a.s. podal dne 27.12.2017 vyjádření s podmínkami, které požadoval zapracovat do stavebního
povolení - tomuto požadavku bylo vyhověno, viz. podmínka č. 20 tohoto povolení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly
také zahrnuty podmínky účastníka řízení, které byly součástí jeho vyjádření podaného ve výše uvedené
stanovené lhůtě. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u MěÚ Zábřeh, Odboru
správního, oddělení dopravy. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Žádáme ve smyslu § 25 zákona správního řádu o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední
desce MěÚ Zábřeh. Po uplynutí stanovené doby nám doklad s potvrzením o zveřejnění vraťte.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a dále tímto potvrzuje, že písemnost byla
současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu:

Obdrží:
Za navrhovatele (doručenky) tj. účastníka stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona
1. Ing. Marta Halámková, Projektová činnost ve výstavbě, Nemocniční č.p. 2622/49a, 787 01 Šumperk 1
Ostatní účastníci (doručenky) stavebního řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona
2. EKO servis Zábřeh s.r.o., IDDS: c7b29ja
3. Talorm a.s., IDDS: fhjgjwg
4. ZENTE, spol. s r.o., IDDS: 4sjczyw
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
8. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
Ostatní účastníci, tj. účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kterým se
doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu prostřednictvím:
9. MěÚ Zábřeh - úřední deska, náměstí Osvobození č.p. 345/15, 789 01 Zábřeh
a kteří se dle § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru v katastrálním území Zábřeh na Moravě:
parc. č. 1762/1, 1803, 1804, 1805, 1806, 1776, 1792/10, 1783/2, 1783/3, 1786/2, 1799/3, 1792/2, 1796,
1795/2, 1793, 1791, 5457/11, 1770, 1763/2, 1765/2, 1761/3, 1760/2 a 1811.
Dále obdrží:
10. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6; 11. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d;
12. Krajská hygienická stanice Ol. kraje, ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b; 13. MěÚ Zábřeh, OS, oddělení
životního prostředí, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh; 14. MěÚ Zábřeh, OS, Stavební a vyvlastňovací
úřad, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh

