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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jaroslav Pavlíček, tel 582 329 803
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jaroslav Pavlíček, tel 582 329 803

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Otaslavice, IČO 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice,
kterou zastupuje
Jaromír Vláčil, IČO 41498127, Dobromilice 330, 798 25 Dobromilice
(dále jen "žadatel") podala dne 18.2.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Rekonstrukce komunikace "Trávníky" Otaskavice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1055, 1084, 1086, 1258 v katastrálním území Otaslavice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Stavba řeší rekonstrukci komunikace a novostavbu chodníku, parkovacích ploch, veřejného osvětlení
a tímto vyvolanou přeložku sdělovacího vedení. Jedná se o stavbu trvalou.
Stavba je členěna na tři stavební objekty, SO 01 Komunikace, chodníky, odstavné a parkovací plochy,
SO 02 - Veřejné osvětlení, SO 03 - Přeložky sdělovacích kabelů CETIN.
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, vybudování chodníků, parkovacích ploch a veřejného
osvětlení. Rekonstrukcí projde část komunikace, která propojuje centrální část obce s novým
přírodním koupalištěm. Podél rekonstruované komunikace je navržen chodník, který umožní oddělení
pěší dopravy od motorové. Současně je řešena i doprava v klidu, je navrženo šest podélných a deset
kolmých stání pro osobní vozidla. Dále je navržena plocha 10 x 19 m pro možnost odstavení dalších
osmi větších osobních nebo dodávkových vozidel. Podél chodníku bude navrženo veřejné osvětlení s
osmi sadovými stožáry výšky 6,0 m s osazeným pouličním LED svítidlem 28W
- Celková plocha komunikace je 1416 m2.
- Celková plocha chodníků je 351,5 m2.
- Celková plocha odstavných a parkovacích ploch je 398 m2.
- Celková délka veřejného osvětlení s osmi sloupy je 275,0 m.
V km 0,123 - 0,1365,02097 - 0,2252 a 0,2436 - 0,2521, bude provedena stranová přeložka sdělovacích
kabelů, kabely budou v celé této trase obnaženy a posunuty v rýze patřičné šířky tak, aby se dostaly za
navrženou trasu silničních obrubníků. V km 0,0062 - 0,0107, bude provedena stranová přeložka
sdělovacích kabelů, kabely budou v celé této trase obnaženy a posunuty v rýze patřičné šířky tak, aby
nevznikl lom trasy kabelů v ploše komunikace. Obnažený kabel bude uložen do půlené chráničky a
zároveň bude připomožena rezervní chránička KOPOFLEX 60 se závlečným lankem a utěsněním
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konců. V km 0,13940 bude provedeno přemístění rozvaděče sdělovacích kabelů o cca 0,8 m k
oplocení rodinného domku.
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 410, 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.
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, IČO 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice, kterou zastupuje Jaromír
Vláčil, IČO 41498127, Dobromilice 330, 798 25 Dobromilice
b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
- shodná se stavebníkem
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,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
d) osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno:
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:
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parc. č. 617, 1061, 1063, 1065, 1066, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1091, 1093, 1095, 1097,
1098, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1412 v
katastrálním území Otaslavice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Otaslavice č.p. 308, č.p. 313, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319, č.p. 320, č.p. 321,
č.p. 322, č.p. 323, č.p. 324, č.p. 325, č.p. 326, č.p. 327, č.p. 328, č.p. 329 a č.p. 330
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 oddělení dopravy a komunikací
a speciálního stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Po jeho sejmutí Vás žádáme o
jeho zpětné zaslání odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.
Vyvěšeno dne: …………………..
…………………….

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Magistrátu města Prostějova.
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Obdrží:
Stavebník
Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
Jaromír Vláčil, Dobromilice č.p. 330, 798 25 Dobromilice
Účastníci
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 617, 1061, 1063, 1065, 1066, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1091, 1093, 1095, 1097, 1098,
1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1412 v katastrálním území
Otaslavice (doručení veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Otaslavice č.p. 308, č.p. 313, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319, č.p. 320, č.p. 321, č.p.
322, č.p. 323, č.p. 324, č.p. 325, č.p. 326, č.p. 327, č.p. 328, č.p. 329 a č.p. 330 (doručení veřejná
vyhláška)
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov,
IDDS: 7zyai4b
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01
Prostějov 1
Obecní úřad Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
A/A
R/D
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