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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
Obec Otaslavice, IČ: 002 88 586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
kterou zastupuje
Ing. Robert Šimek, IČ: 739 65 952, Janouškova 108/3, 779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel") podal dne 2. 9. 2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
"Oprava komunikace na parc. č. 486 - Otaslavice"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 486, 487, 1085/1 v katastrálním území Otaslavice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Stavba řeší opravu stávajících komunikaci v obci Otaslavice kolem vodoteče Brodečka s doplněním
chybějících parkovacích stání. Oprava komunikací je rozdělena do tří samostatných větví 1-3 s
dopravním napojením na část řešené asfaltové místní obslužné komunikace napojenou na silnici
III/37746 a na most přes Brodečku.
Větev 1 dl. 36,97m je navržena jako účelová veřejně přístupná komunikace s asfaltovým povrchem v
šířce 3,0m. Tato větev bude zajišťovat příjezd k bývalému mlýnu.
Větev 2 dl. 212,87m je navržena jako místní obslužná komunikace s asfaltovým povrchem v šířce
3,5m a 3,0m. Tato větev bude zajišťovat svou průjezdností dopravní obslužnou pro přilehlé
nemovitosti a případný průjezd danou lokalitou pro popelářská vozidla a vozidla požární ochrany.
Součástí této komunikace je i 7 podélných parkovacích stání 2,0/5,75m dle ČSN 73 6056 s povrchem
z vegetační betonové dlažby 200/200/80mm.
Větev 3 dl. 19,11m je navržena jako účelová veřejně přístupná komunikace s asfaltovým povrchem v
šířce 3,0m. Tato větev bude zajišťovat příjezd k nemovitosti na parcele č. 789/4. Součástí této větve
budou i 4 kolmá parkovací stání 2,5/4,5m (krajní šířky 2,75m) dle ČSN 73 6056 s povrchem z
vegetační betonové dlažby 200/200/80mm.
V místě křížení a vedení kabelů elektronických (CETIN) budou tyto uloženy do plastových dělených
chrániček 120/100 mm (spodní díl a víko) z recyklovaného PVC se stupněm hořlavosti B. Tyto
chráničky se uloží do rýhy šířky 600 mm na betonové lože C10/16 tl. 100 mm a zasypou štěrkopískem
0/16 m. Předpokládaná délka chrániček je 28,15m.
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
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"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.
Seznam pozemků, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení stavebního zákona:
Vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 627,
630, 631, 632/1, 787, 783, 784, 785, 786, 788, 789/3, 794, 789/3, 796, 797, 1101/2 vše v k.ú.
Otaslavice.
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.
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
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Obdrží:
Žadatel a obec:
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
kterou zastupuje
Ing. Robert Šimek, IDDS: evnz34n
Účastníci řízení, jimž se doručuje do vlastních rukou:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Účastníci řízení podle, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 627,
630, 631, 632/1, 787, 783, 784, 785, 786, 788, 789/3, 794, 789/3, 796, 797, 1101/2 vše v k.ú.
Otaslavice.
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 a Obecní úřad Otaslavice:
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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