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Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 3/2011
(doručováno veřejnou vyhláškou)
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor dopravy, 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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím
dokončením, kterou dne 8.12.2010 podal
Olomoucký kraj, IČ 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc,
kterého zastupuje Dopravní projektování, spol. s r. o., IČ 25361520, Janáčkova 1194/12, 702 00
Ostrava 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby
Silnice II/434 Sušice - průtah obcí
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 53/1, 53/3, 53/7, 243, parc. č. 27, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 906/1,
907/1, 908/1, 909/1, 910/1, 912/1, 913/1, 914/1, 915/1, 916/1, 917/1, 918/1, 919/1, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1,
923/2, 935/1, 936/1, 937/1, 938/1, 939/1, 940/1, 1908, 1909, 1935/1, 1935/4, 1935/5, 1935/6 v katastrálním
území Sušice u Přerova, v tomto rozsahu:
Stavba obsahuje:
Celá stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 001 Příprava území (není předmětem tohoto řízení)
SO 001 Přeložka silnice II/434
SO 102 Chodníky
SO 301 Kanalizace (není předmětem tohoto řízení)
SO 401 Přeložení trafostanice a sloupu VN (není předmětem tohoto řízení)
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SO 402 Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto řízení)
SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů (není předmětem tohoto řízení)
SO 801 Úprava území
SO 101 Přeložka silnice II/434
Začátek přeložky je na křižovatce silnic ve směru od Radslavic na Oldřichov (Osek) a Pavlovice. Konec přeložky navazuje
z,a obcí na stávající silnici lI/434 ve směru na Nové Dvory. Trasa je vedena prolukou mezi stávající zástavbou a následně
pokračuje severovýchodním směrem po zemědělských pozemcích k silnici II/434. V obci bude silnice v kategorii S 7,5/50
(šířka jízdních pruhú je 3,00 m, vodící proužky jsou šířky 0,25 m), v extravilánu je silnice v šířkovém uspořádání S 7,5/70
(šířka jízdních pruhů je 3,00 m, vodicí proužek 0,25 m, nezpevněná krajnice má šířku 0,50 m). Posledních 100 m úpravy je
šířkově přizpůsobeno navázání na stávající komunikaci. Základní příčný sklon komunikace bude 2,5 %. Z hlediska
výškového řešení musí být provedeno plynulé napojení komunikací v křižovatce. V první části úseku je nutno zachovat
napojení stávající zástavby a respektovat umístění vstupů do objektů.
V intravilánu bude silnice odvodněna do nové dešťové kanalizace, do které budou ústit i příkopy z extravilánu. V trase
silnice budou zachovány vjezdy k objektům, k pozemkům a dva vjezdy do hasičské zbrojnice. U objektu mléčnice bude
provedeno stání pro jedno nákladní vozidlo.
SO 102 Chodníky
V intravilánu je navržen chodník ze zámkové dlažby. Chodník přiléhající k silnici, bude mít šířku min. 2 m, sklon 2 %
směrem do vozovky a od silnice bude oddělen zábradlím a zvýšeným obrubníkem, který bude v místě přechodu pro pěší
bezbariérově upraven, V křižovatce se vybudují nové chodníky s navázáním na stávající chodníky, které končí před
křižovatkou z obou stran nové silnice. Nové chodníky po obou stranách silnice budou napojeny bezbariérovým přechodem
pro chodce.
SO 801 Úprava území
Původní silnice II/434 se v místě napojení nové silnice na stávající zcela odstraní v délce cca 15 m. Začátek odstranění
stávající silnice je u pozemku parc.č. 931 a pokračuje směrem na Nové Dvory. Provede se rekultivace a ozelenění.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM spočívá ve změně termínu jejího dokončení. Původní lhůta
k dokončení stanovená stavebním povolením dne pod č.j. 2010/103813/DOP/SKO se prodlužuje do 3.12.2012.
II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31.12.2012.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Odůvodnění:
Dne 8.12.2010 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení termínu
dokončení stavby a to do 31.12.2012, na kterou vydal Magistrát města Přerova, Odbor dopravy stavební
povolení dne pod č.j. 2010/103813/DOP/SKO.
Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se
změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Sušice, zast.starostou obce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond České
republiky, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby JIH, ČEZ Distribuce, a.s., Kabelová televize
Přerov a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Přerov,
a.s., RWE Transgas Net, s.r.o., Ing. Antonín Skopal, Alois Jemelka, Irena Jemelková, Petr Mačák, Josef Gogela,
Věra Gogelová, Bohumil Jemelka, Drahomíra Jemelková, Bohumil Jančík, Jarmila Jančíková, Ladislav Dlouhý,
Svatava Dlouhá, Ing. František Kretek, Pavla Kretková, Pavel Hradil, Božena Hradilová, Marie Gibalová, Ing.
František Jemelka, Oldřich Jemelka, Zdeněk Jemelík, Růžena Jemelíková, Ing. Jaroslav Hradil, Josef Pospíšilík,
Mgr. Marie Pospíšilíková, Jiří Přikryl, Marie Přikrylová, Lenka Drbálková, Zdeněk Matyáš, Jarmila Hrbáčová,
Ladislav Holešinský, Vladimír Prvý, Ing. Vít Pospíšilík, Marta Pospíšilíková.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

"otisk úředního razítka"

Bc. Kateřina Skoková
správní referentka
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Magistrát
města Přerova), minimálně na dobu 15 dnů. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené (§25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu , který písemnost doručuje.
Rovněž Obecní úřad Sušice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně
15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................
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Poznámka:
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300 Kč byl
zaplacen dne 3.1.2011.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Dopravní projektování, spol. s r. o., IDDS: 2fmzkr6
dotčené správní úřady
2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b
4. Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
5. Magistrát města Přerova, Odbor životního prostředí, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
6. Obecní úřad Sušice, IDDS: exka5y9
7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
8. Magistrát města Přerova, Stavební úřad, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov
9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
ostatní
10. Magistrát města Přerova, kancelář primátora - vývěska, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
11. Obecní úřad Sušice, IDDS: exka5y9
12. Spis

