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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

I.  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ   

Dne 30.04.2020 podal stavebník Olomoucký kraj, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 
779 00 Olomouc 9 v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., IČO: 70960399, Lipenská 
753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 zastoupený dále Ateliér DPK, s.r.o., IČO: 25348817, 
Šumavská 416/15, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00  Brno 2 žádost o vydání společného povolení 
na stavební záměr pod souhrnným názvem: 
        

„II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky, Část I  

SO 102 - Komunikace úsek číslo 2 

SO 103 - Komunikace úsek číslo 3“ 
 
na pozemcích parc. č. 1811/3 v k.ú. Daskabát, obec Daskabát, vodní plocha, parc. č. 1893/1 v k.ú. 
Daskabát, obec Daskabát, ostatní plocha, parc. č. 3402/7 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, 
ostatní plocha, parc. č. 3404 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3462 v k.ú. 
Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3463/1 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, 
ostatní plocha, parc. č. 3463/2 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3464/1 v 
k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3464/4 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký 
Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3464/5 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 
3465 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, vodní plocha, parc. č. 3480/1 v k.ú. Velký Újezd, obec 
Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3481/4 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, 
parc. č. 3482/1 v k.ú. Velký Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha, parc. č. 3483 v k.ú. Velký 
Újezd, obec Velký Újezd, ostatní plocha.  

 
Uvedeným dnem (30.04.2020) bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

 
Záměr obsahuje: 
     Předmětem předloženého návrhu jsou stavební úpravy stávající silnice II/437, vedoucí mezi 
Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou.    
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     Je navržena kompletní výměna cementobetonového krytu za asfaltobetonový kryt s úpravou horní 
podkladní vrstvy stmelenou SC C3/4 – recyklací za studena na místě (předrcený CB kryt + SDK 0/4 + 
cement), návrhové období 25 let, s navýšením nivelety mimo intravilány obcí. Napojení na stávající 
komunikaci bude provedeno plynule, spáry budou prořezány a zality asfaltovou zálivkou.  
SO 102 – Komunikace úsek číslo 2 
Jedná se o úsek silnice II/437 ve staničení 3,844 50 km – 4,412 33 km. Úsek vede v extravilánu před 
obcí Daskabát. Komunikace je navržena jako S7,5 s rozšířením o 2 x 0,25 m. Jsou navrženy dva jízdní 
pruhy šířky 3 m, 2x zpevněná krajnice šířky 0,5 m. Součástí zpevněné krajnice je vodicí proužek šířky 
0,25 m. Profil komunikace doplňuje nezpevněná krajnice, která je po obou stranách vozovky navržena 
šířky 1,5 m. Odvodnění povrchu vozovky je ponecháno bez stavební úpravy a to pomocí příčného a 
podélného sklonu z násypového tělesa, na kterém se řešený úsek nachází.  
SO 103 – Komunikace úsek číslo 3 
Jedná se o úsek silnice II/437 ve staničení 6,148 34 km – 8,138 75 km. Úsek vede v extravilánu mezi 
obcí Daskabát a městysem Velký Újezd. Komunikace je navržena jako S7,5 s  rozšířením o 2 x 0,25 m. 
Jsou navrženy dva jízdní pruhy šířky 3  m, 2x zpevněná krajnice šířky 0,5 m. Součástí zpevněné 
krajnice je vodicí proužek šířky 0,25 m. Profil komunikace doplňuje nezpevněná krajnice, která je 
obnovena v šířce 0,75 m a 1,5 m. Odvodnění komunikace je realizováno pomocí příčného a podélného 
sklonu a využívá v maximální možné míře stávající odvodnění silnice. Toto odvodnění bude obnoveno 
či doplněno o nové prvky tak, aby tvořilo funkční celek.  
     Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, která je založena 
ve správním spisu. 
 
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, 
jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle §  15 
odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 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") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje 
zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu 
známi, a dotčeným orgánům. 

 
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání 

na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 

 
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit 

podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:  
 

 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.     
 

K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto.  
 
Do podkladů pro vydání společného povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku 

pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, 
nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13.00 do 17:00 hodin, 
2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.04, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě 
s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení. 

 

Poučení:  
 

Podle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány 
uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Podle 
ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo 
závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené 
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které 
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní 
stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti 
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pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu 
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) 
stavebního zákona (tj. vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník 
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo 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 stavebnímu záměru, 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 
se nepřihlíží.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.                                                                                   

                                                                                    

II. 
 

Seznámení s podklady rozhodnutí 
 

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 
Speciální stavební úřad tímto vyrozumívá účastníky řízení, že veškeré podklady nezbytné pro 

vydání rozhodnutí ve věci, budou nashromážděny ke dni 14.06.2021.  

Nahlédnout do spisu a seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim 
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru 
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova  34/10, 2. nadzemní 
podlaží, č. 2.04, u oprávněné úřední osoby pro vyřízení a to  

od 15.06.2021 do 21.06.2021. 

Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 
Poučení: Seznámení s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není 

přípustné. 
 
 
 
 

Ing. Jan Pavliš 
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 
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Rozdělovník: 
Účastník řízení: 
1. Olomoucký kraj, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

v zastoupení: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, 
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9  
v zastoupení: Ateliér DPK, s.r.o., IČO: 25348817, Šumavská 416/15, Brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00  Brno 2 

2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00  Praha 4 
4. Obec Daskabát, Daskabát 35, 779 00  Olomouc 9 
5. Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55  Velký Újezd 
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00  Praha 9 
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
8. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
9. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1-Nové Město, 110 00  Praha 1 
10. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
11. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 

12. Vyvěšeno na úřední desce: 
- Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
- Městys Velký Újezd, Úřední deska, Olomoucká 15, 783 55  Velký Újezd 
- Obec Daskabát, Úřední deska, Daskabát 35, 779 00  Olomouc 9 

 účastníci řízení podle § 94k písm. e)  stavebního zákona: 

- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno (v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci 
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

dotčených vlivem záměru):   
- SO 102 – parc. č. 969, 827, 825, 826, 822, 821, 820, 819, 799, st. 798/6, 798/5, 798/2, 

798/1, 857, 792, 791, 800/2, 800/1, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 1893/9, 
1893/8, 1893/7 vše v k.ú. Daskabát, parc. č. 1294, 1781 vše v k.ú. Doloplazy. 

- SO 103 – parc. č. 1894, 1896, 1893/15, 1893/14, st. 208, st.205, 533, 534/1, 523, 522, 
524, 519, 521 vše v k.ú. Daskabát, parc. č. 3464/2, 3389/2, 3386, 3387, 3388, 3134, 
3392/4, 3392/2, 3464/3, 3397, 3398/3, 3398/2, 3132, 3133, 3402/6, 3399/1, 3402/8, 
3402/5, 3480/2, 3129, 3128, 3127, 3124, 3122, 3120, 3118, 3116, 3115/2, 3114, 3112, 
3109, 3107, 3105, 3103, 3100, 3459/10, 3459/9, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/1, 694, 695, 696, 697, 698, 
699/4, 665, 3096, 3097, 3098, 3092, 3091, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 
3083, 3082, 3081, 3108, 3041, 3040, 3039, 3038, 3037, 3036, 3035, 3414/1, 3407, 
1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 
1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1461, 1460, 1459, 1450, 1447, 1444, 
3457, 374, 375, 371, 367, 365/1, 364, 360, 357, 352/1, 346, 345, 341, 339, 336, 334, 
332, 328/1, 326, 325, 324, 320, 319, 318, 315, 307, 304, 301, 294, 293, 291, 297, 289, 
277/2, 277/1, 287/1, 285, 286, 3458, 1441 vše v k.ú. Velký Újezd. 

Dotčený orgán: 
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
14. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 

Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
15. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 

779 00  Olomouc 9 
16. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, 

Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
17. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00  Praha 6 
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18. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 
Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

19. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 
34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

20. Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1-Nové Město, 
110 00  Praha 1 

21. Obecní úřad Daskabát, IČO: 00635359, Daskabát 35, 779 00  Olomouc 9 
22. Úřad městyse Velký Újezd, IČO: 00299677, Olomoucká 15, 783 55  Velký Újezd 

Na vědomí: 
23. spis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25  a §  144 správního řádu veřejnou 
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu 
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úředních deskách obecního úřad 
Daskabát a úřadu městyse Velký Újezd včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 
Současně prosíme tyto úřady, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení 
a sejmutí této veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto 
oznámení na úřední desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce 
Magistrátu města Olomouce. 
 
 
 
Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
Razítko 
 
 
 
Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko 
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