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MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR DOPRAVY
NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu
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Vaše značka:

Ze dne:
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Naše značka:

Vyřizuje:

čj.
SpZn.

Pavlíček Jaroslav

PVMU 112888/2018 41
OD 1460/2018

Telefon:

Fax:

E-mail:

582 329 803

582 329 816

jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Datum: 12.8.2019

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Otaslavice, IČ: 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
(dále jen "žadatel") podal dne 10.8.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

"Otaslavice – chodník, parkovací místa, zpevněné plochy a veřejné osvětlení u silnice III/37754“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 409, 484, 606, 607, 1002, 1011, 1012, 1013, 1311, 1328,
1421/1, 1457, 1485, 1552, 1556, 1557, 1559, 1664, v katastrálním území Otaslavice
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je vybudování chodníků a veřejného osvětlení podél silnice III/37745 v obci
Otaslavice. Stavba je členěna na dva stavební objekty. Jedná se o stavbu trvalou.
D 101 Otaslavice – chodník, parkovací místa, zpevněné u silnice III/37754
Předmětem objektu D 101 je vybudování chodníků, parkovacích míst a zpevněných víceúčelových
ploch podél silnice III/37745. Úprava začíná na křižovatce se silnicí III/37746 a končí na severu obce
u posledního obytného rodinného domu.
Zpevněné víceúčelové plochy jsou umístěné na začátku úpravy po obou stranách komunikace.
Chodníky a parkovací místa nejsou navržena v celé délce komunikace, pouze v místech s dostatečnou
šířkou pro jejich umístění. To znamená, že chodník i parkovací místa probíhají částečně vlevo a
částečně vpravo u komunikace, chodníky jsou propojeny třemi místy pro přecházení. Chodníky jsou
navržené v základní šířce 1,50 m, podélná parkovací místa v šířce 2,00 m. Délka krajních podélných
stání je 7,75 m se šikmými náběhy. Kolmá parkovací stání jsou dlouhá 5,00 m, šířka krajních stání je
2,75 m a vnitřních 2,50 m. Šířka vyhrazeného stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově
postižené je 3,50 m (u kolmých stání vlevo na začátku úpravy).
D 401 veřejné osvětlení
Objekt řeší vybudování veřejného osvětlení v místě nově budovaných chodníků a zpevněných
ploch podél silnice III/37745 od RD čp.152 k RD čp.230 v obci Otaslavice. Vedení VO (kabel CYKY
4Bx16mm2 v chráničce AROT75mm) bude uloženo do výkopu podél komunikace III/37745 v obci
Otaslavice v celkové délce 1040m (převážně v budoucím chodníku a 3x bude křížit silnici III/37745
protlakem). Pro osvětlení komunikace a chodníků bude instalováno celkem 22 LED svítidel NITEKO
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ve výšce 7,5m na ocelových žárově zinkovaných stožárech. Průměrná vzdálenost mezi stožáry je 45m.
Stávající lampy veřejného osvětlení umístěné na sloupech a střešnících NN vedení E.ON budou po
zprovoznění nové trasy veřejného osvětlení demontovány.
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
patnácti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,
ul. Křížkovského 36/7, 3. patro, dveře č. F 410, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod, úterý a
čtvrtek 8:00 - 16:00, pátek 8:00 - 14:00) nejlépe po telefonické domluvě p. Pavlíček tel.: 582 329 803.
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.
Při vymezování okruhu účastníků společného územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební úřad
k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 94k stavebního zákona přísluší:
a) Stavebníkovi:
- Obec Otaslavice, IČ: 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
- Obec Otaslavice, IČ: 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
c) vlastníku 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 a vlastníku pozemku, na kterém
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo tomu, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku,
- Spáčilová Vlastimila, č. p. 412, 79804 Určice
- Kacvinská Lucie, č. p. 236, 79806 Otaslavice
- Kacvinský Petr, č. p. 236, 79806 Otaslavice
- Gregor Oldřich, Tylova 1472/51, 79601 Prostějov
- Vysloužilová Milada, č. p. 228, 79806 Otaslavice
- Frelichová Renata JUDr., Na Kopečku 1026, 37341 Hluboká nad Vltavou
- Rušilová Lenka, č. p. 225, 79806 Otaslavice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- E.0ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS:
3534cwz
- Skupinový vodovod Dobrochov, roDS: sp3kj6h
- Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
d) osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno:
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V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení
účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 485, 481, 482, 480, 629, 628, 623, 618, 605, 611, 612, 608, 775, 774, 76, 764, 768, 767, 766,
770, 1020, 1019, 999, 1006, 1004, 1001, 1010, 1009, 1008, 1007, 1216, 1215, 1210, 1213, 1212,
1211, 1310, 1307, 1283, 1282, 1281, 1288, 1287, 1285/1, 1445, 1444, 1439, 1443, 1435, 1434, 1583,
1578, 1580, 1573, 1566, 1571, 1564, 1559, 1557, 1556, 1552, 1549, 1546, 1545, 1574, 1581/2, 1581,
1579, 1584, 1589, 1442, 1446, 1447, 1448, 1451, 1453, 1457, 1458, 1291, 1290, 1292, 1015, 1016,
1018, 1017, 1002, 1026, 1029, 1031, 1034, 782, 617 v k.ú. Otaslavice.
Speciální stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými
bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v
sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu
ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním vlastníka se
svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž
tímto rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších okolních pozemků a staveb v sousedství stavby
ve výkonu takových oprávnění nebrání.
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.

Jaroslav Pavlíček
referent odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova

Obdrží:
Žadatel:
Obec Otaslavice, IČ: 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
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Účastníci společného řízení
Vlastníci pozemků, na kterých se má stavba provádět (§ 94k písm. c a d stavebního zákona) a
vlastníci stavbou dotčené technické infrastruktury:
Spáčilová Vlastimila, č. p. 412, 79804 Určice
Kacvinská Lucie, č. p. 236, 79806 Otaslavice
Kacvinský Petr, č. p. 236, 79806 Otaslavice
Gregor Oldřich, Tylova 1472/51, 79601 Prostějov
Vysloužilová Milada, č. p. 228, 79806 Otaslavice
Frelichová Renata JUDr., Na Kopečku 1026, 37341 Hluboká nad Vltavou
Rušilová Lenka, č. p. 225, 79806 Otaslavice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
kterou zastupuje
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Skupinový vodovod Dobrochov, roDS: sp3kj6h
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům(§ 94k písm. e stavebního
zákona) : parc.č. 485, 481, 482, 480, 629, 628, 623, 618, 605, 611, 612, 608, 775, 774, 76, 764, 768,
767, 766, 770, 1020, 1019, 999, 1006, 1004, 1001, 1010, 1009, 1008, 1007, 1216, 1215, 1210, 1213,
1212, 1211, 1310, 1307, 1283, 1282, 1281, 1288, 1287, 1285/1, 1445, 1444, 1439, 1443, 1435, 1434,
1583, 1578, 1580, 1573, 1566, 1571, 1564, 1559, 1557, 1556, 1552, 1549, 1546, 1545, 1574, 1581/2,
1581, 1579, 1584, 1589, 1442, 1446, 1447, 1448, 1451, 1453, 1457, 1458, 1291, 1290, 1292, 1015,
1016, 1018, 1017, 1002, 1026, 1029, 1031, 1034, 782, 617 v k.ú. Otaslavice.
Dotčené správní orgány:
Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. územního plánování
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
A/A
R/D
K vyvěšení :
Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
Magistrát města Prostějova - podatelna
Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách.
Vyvěšeno dne: .........................

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

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

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Magistrátu města Prostějova.

