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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Moučková, tel. 582 329 831
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Lenka Moučková, tel. 582 329 831

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 60 399, Lipenská 753/120,
779 00 Olomouc,
kterou zastupuje
Ing. Zdeněk Ptáček, IČ: 028 35 533, Dvořákova 644, 686 01 Uherské Hradiště
(dále jen "žadatel") podal dne 30. 10. 2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
"III/4333 Výšovice - Vřesovice"
sestávající ze stavebního objektu:
SO 101 Silnice III/4333 – KM 0,1712 – 1,020
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 425/3, 445/1 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova,
parc. č. 471/1, 471/2 v katastrálním území Výšovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Popis stavby:
Jedná se o stavební úpravu silnice III/4333 v projektovém staničení km 0,1712 - 1,020, což odpovídá
pasportnímu (provoznímu) staničení v km cca 0,3662 - 1,215. Začátek úseku je na konci obce
Výšovice u svislé dopravní značky IZ4b „konec obce Výšovice" (cca 170 m za připojením místní
komunikace vlevo). Konec úseku se nachází v intravilánu obce Vřesovice cca 15 m za svislou
dopravní značkou IZ 4a „začátek obce Vřesovice " (v místě začínajících obrub - vlevo u domu č.p.
151). Jedná se o změnu dokončené stavby, o stavební úpravy stávající silnice. Stávající komunikace je
směrově nerozdělena vozovka s krytem z asfaltových hutněných vrstev, ležících na vrstvě
penetračního makadamu ležícího na vrstvě štěrkodrti s odlišnostmi ve složení a tloušťkách vrstev. Její
technický stav a odvodnění jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu. Vozovka vykazuje řadu poruch.
Cílem stavebních úprav je odstranění závad a tím uvedení komunikace do řádného
stavebně-technického stavu. Úpravami dojde mj. i ke zvýšení bezpečnosti provozu.
Směrově trasa sleduje osu stávající komunikace. Směrově je komunikace řešena pomocí přímých
úseků a kružnicových oblouků s přechodnicí, popř. prostých kružnicových oblouků. Poloměry jsou
navrženy a lépe znázorněny v grafické příloze - situace. Celková délka úpravy komunikace SO 101 je
849 m.
Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu, kde se šířka zpevnění pohybuje v rozmezí 5,5-6,0 m.
Stavebními úpravami dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na jednotnou šířku v celém
předmětném úseku vyjma rozšíření ve směrových obloucích.
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Kategorie S 6,5/70:
Jízdní pruh bude 2 x 2,75 m = 5,50 m, nezpevněná část krajnice bude 2 x0,50m = 1,00 m, celkem
volná šířka bude 6,50 m.
V úsecích se svodidly je nezpevněná část krajnice „e" rozšířena z 0,5m na 1,25 m. Návrhová rychlost:
V intravilánu je návrhová rychlost 50 km/h, v extravilánu pak 70 km/h.
Předpokládá se nutnost kácení19 ks stromů. Za kácené stromy bude provedena náhradní výsadba.
Stavebními úpravami nedochází ke změně možností napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Silnice III/4333 spojuje sil. II/433 na severu (napojení v obci Výšovice) a sil. III/4334 na jihu (v obci
Vřesovice).
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm.
a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své
námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor dopravy Magistrátu města
Prostějova, ul. Křížkovského 36/7, 3. patro, dveře č. F 409, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00
hod, úterý a čtvrtek 8:00 - 16:00, pátek 8:00 - 14:00).
Seznámení se s podklady rozhodnutí
Odbor dopravy účastníkům řízení současně sděluje, že mají možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání
námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí odbor dopravy rozhodne ve věci.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Parc. č. st. 179, st. 283, st.285, st. 266, parc. č. 549, 421/1, 437/2, 438, 548, 435/1, 434, 435/2, 436/1,
436/2, 564, 421/3, 421/4, 431/1, 431/2, 547, 421/5, 421/6, 429/2, 430, 432/1, 432/2, 538/2, 421/2,
563, 439, 428/3, 428/1, 428/4, 428/5, 428/6, 541/1, 427, 432/3, 433 v katastrálním území Výšovice,
parc. č. 437/1, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 240/22, 222/1, 223/1, 230, 231, 232, 218/6, 234/3, 218/8,
218/9, 219, 220, 221, 218/2, 223/2, 224 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K
námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým
je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Lenka Moučková
vedoucí oddělení dopravy a komunikací
Magistrátu města Prostějova
Obdrží:
Žadatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
kterou zastupuje
Ing. Zdeněk Ptáček, IDDS: uhht4uz
Účastníci řízení podle, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Lopun s.r.o., IDDS: 3ybisij
Obec Vřesovice, IDDS: 9tpashv
Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Dotčené orgány státní správy
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Magistrát města Prostějova, - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče,
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk
A/A, R/D

Pro Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Vřesovice, Obecní úřad Výšovice:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po jeho sejmutí Vás
žádáme o jeho zpětné zaslání odboru dopravy.
Vyvěšeno dne: .........................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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