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ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
Výroková část:
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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o prodloužení společného povolení, kterou dne 24. 3. 2022
podala
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 60 399, Lipenská 753/120,
779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
prodlužuje
I. podle § 94p odst. 5 stavebního zákona o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
platnost společného povolení, které vydal Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova dne
4. 2. 2020 pod SpZn.: OD/2752/2019/Mou 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.
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.
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Cílem stavebních úprav je odstranění závad a tím uvedení komunikace do řádného stavebnětechnického 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.
Směrové uspořádání: Směrově trasa sleduje osu stávající komunikace. Směrově je komunikace řešena
pomocí přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicí, popř. prostých kružnicových oblouků.
Šířkové uspořádání: Vychází ze stávajícího stavu, kde se šířka zpevnění pohybuje v rozmezí 5,5 až 6,0
m. Stavebními úpravami dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na jednotnou šířku v celém
předmětném úseku vyjma rozšíření ve směrových obloucích.
Příčné sklony: Základní příčný sklon je navržen střechovitý 2,50 %. Ve směrových obloucích je
navržen jednostranný příčný sklon 2,50 % dle průběhu směrového oblouku. V úseku KM 0,70778 0,71336 je navržen jednostranný příčný sklon 8,0 %, v úseku KM 0,72336 - 0,82416 je pak
jednostranný příčný sklon 6,5 % a v úseku KM 0,99577 - 1,01400 je navržen jednostranný příčný
sklon 7,0 %. Tyto sklony jsou navrženy z důvodů malých směrových poloměrů oblouků. V místě ZÚ a
KÚ je šířka a sklon vozovky přizpůsobena stávajícímu stavu.
Výškové uspořádání (niveleta): Niveleta silnice se v převážné části blíží původní niveletě, avšak v
některých úsecích došlo k jejímu zvýšení, resp. snížení, z důvodu zlepšení odtokových poměrů.
Zemní těleso navrhované komunikace je budováno z části v zářezu, z části v násypu. Zemní pláň je
tvořena vrstvou vytěžené štěrkodrtě v proměnné tloušťce (70 -470 mm). Podloží pod tímto ŠD
násypem bude stabilizován hydraulickým směsným pojivem do hl. 400 mm. Zemní pláň bude ve
střechovitém sklonu min. 3%. Sklony svahů příkopu jsou 1:1,5.
Stabilizace svahu násypu zemního tělesa: V úsecích ve staničení KM 0,23000 - 0,31000 (sklon
1:1,33), KM 0,38500 - 0,47500 (sklon 1:1,33), KM 0,54000 - 0,59500 (sklon 1:1,5) a KM 0,65000 0,87500 (sklon 1:1,5) vpravo (část zemního tělesa v násypu), bude provedena stabilizace pomocí
systémových výztužných geomříží v kombinaci s lícními ocelovými koši s ocelovými vzpěrami.
Hloubka odkopu pro stabilizaci, resp. výška výztužné konstrukce násypu a počet vrstev výztužných
geomříží v jednotlivých úsecích je dána podrobně v grafické části (charakteristické řezy a vzorové
příčné řezy) dle přilehlé hranice pozemku.
Sjezdy budou upraveny tak, aby bylo zajištěno napojení na silnici III/4433. Dotčené zpevněné plochydlážděné sjezdy - budou uvedeny do původního stavu. Dlážděné plochy před zahájením zemních prací
rozebrány, očištěny a bezpečně uloženy. Po dokončení AHV vrstev budou uvedeny do původního
stavu se zhotovením nových konstrukčních hutněných vrstev na zhutněné zemní pláni. Ostatní
nezpevněné sjezdy budou zpevněny asfaltovým povrchem.
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je možno na silnici II/433 na severu (napojení v obci
Výšovice) a silnici III/4334 na jihu (v obci Vřesovice).
Odvodnění staveniště je spádem jednotlivých konstrukčních vrstev řešené vozovky vedoucí vodu do
podélných odvodňovacích prvků (příkopy, rigoly, žlaby, drenáže apod.), které dále odvádějí vodu do
přilehlých propustků, nebo se voda zasakuje na přilehlých pozemcích.
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. 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).
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II. Stanoví podmínky pro prodloužení platnosti:
1. Nadále zůstávají v platnosti podmínky společného povolení vydaného dne 4. 2. 2020 pod SpZn.:
OD/2752/2019/Mou, č.j.: PVMU 15083/2020 41, jež nabylo právní moci dne 10. 3. 2020.
2. Před zahájením stavby budou získána aktuální stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených
orgánů státní správy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Lopun s.r.o., Obec Vřesovice, Obec Výšovice, Skupinový
vodovod Dobrochov, 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.
Odůvodnění:
Dne 24. 3. 2022 podal žadatel žádost o prodloužení společného povolení na stavbu s odůvodněním, že
stavba nebyla dosud zahájena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Žádost tedy byla podána
včas. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení společného povolení.
Odbor dopravy posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých
bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených
orgánů, Odbor dopravy žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Připomínky nebyly podány.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru dopravy Magistrátu města
Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené v § 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
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Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba nesmí být zahájena, dokud
stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona stavební úřad Magistrátu
města Prostějova o vydání kolaudačního souhlasu, bez kterého nelze stavbu užívat.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu
úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Ing. Lenka Moučková
vedoucí oddělení dopravy a komunikací
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
je osvobozen.
Obdrží:
Žadatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Účastníci řízení podle, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Lopun s.r.o., IDDS: 3ybisij
Obec Vřesovice, IDDS: 9tpashv
Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
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.
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
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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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