
 
Městský úřad Šumperk 

Jesenická 31, 787 01 Šumperk 
 

 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. www.sumperk.cz 

č. ú. 1905609309/0800 posta@sumperk.cz 

IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk 
 

 

Naše Č. j.: MUSP 89497/2018    

Naše Sp. Zn.: 

 

Odbor: 

51103/2018 VYS/HEUR 

 

odbor výstavby 

 

*MUSPX01X7NY4* 
 

 

 

Tel.: 

 

Datum: 

(+420) 583 388 111 

 

28.08.2018 

INFORMACE 

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 

OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, Olšany 18, 789 62  Olšany u Šumperka, 

kterou zastupuje CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., IČO 25587293, Riegrova 793/2, 79601  Prostějov 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 09.05.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí ve 

zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené 

územní řízení.  

Po doplnění žádosti dne 15.8.2018 odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu 

s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené 

orgány výhrady ve lhůtě 

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. 

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se 

nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 

(odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 12:45 - 

17:00, v ostatní dny po dohodě). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, 

včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží,  

vyvěšena po dobu 15 dnů 

na: 

pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Olšany nad Moravou, při hranici s p.č. 735/22 v k.ú. Olšany nad 

Moravou v místě stávajícího sjezdu. 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

náhradní komunikace, osvětlení a oplocení 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 734/1, 734/2, 735/1, 735/17, 735/27, 737/2, 882/8 v 
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katastrálním území Olšany nad Moravou. 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Náhradní komunikace, osvětlení a oplocení je budovaná za účelem nahrazení stávající obecní 

komunikace, která bude po dobu výstavby stavby "Papírenský stroj PS 6" neprůjezdná. Náhradní 

komunikace bude sloužit pouze pro cyklisty a pěší. 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

- Stavba bude členěna na stavební objekty: 

o SO 00 - příprava území 

o SO 01 - dopravní řešení 

o SO 02 - osvětlení komunikace 

o SO 03 - oplocení. 

- Stavba bude umístěná na pozemcích p.č. 735/1, 734/1, 734/2, 735/17, 735/27, 737/2 a 

882/8 v k.ú. Olšany nad Moravou. Stavba bude částečně kopírovat stávající vodní tok a 

následně obcházet místní rybník.  

- Podrobnosti umístění jsou patrné z výkresu „Koordinační situace“ č. „C3“, jejíž kopie je nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

- Náhradní komunikace bude obousměrná délky 431,5m s průměrnou šířkou 2,0 m. Komunikace 

bude umístěná ve vzdálenosti  1,120m -2,635m od hranice s p.č. 899/1 v k.ú. Olšany nad 

Moravou. 

Náhradní komunikace se na jedné straně napojí na stávající  komunikaci na p.č. 735/22 v k.ú. 

Olšany nad Moravou (ve vlastnictví OP papírna, s.r.o.) přes stávající sjezd na p.č.735/1 v k.ú. 

Olšany nad Moravou a na druhé straně se napojí novým sjezdem na místní komunikaci na p.č. 

882/8 v k.ú. Olšany nad Moravou (ve vlastnictví obce Olšany). Podélný sklon komunikace bude 

nejvýše 1:12 (8,33%). Vodící linie bude dodržena užitím betonových obrubníků podél zeleného 

pásu zvýšenými o min. 0,06 m nad kryt přilehlé stezky. Příčný sklon náhradní komunikace bude 

jednostranný 2 %. Dešťové vody budou z povrchu komunikace svedeny podélným a příčným 

sklonem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně bude realizováno užitím podélné 

odvodňovací drenáže o šíři 0,5m a hloubce 0,4m vyplněné hrubým štěrkopískem frakce 8/32 a 

flexibilním PVC trativodem DN 100. 

- Oplocení bude oddělovat pozemky areálu firmy OP papírna, s.r.o. (staveniště) od nové 

komunikace a bude drátěné výšky 2 m, délky 421 m. Oplocení bude začínat i končit s náhradní 

komunikací. Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky potaženými PVC krytím. Sloupky budou 

osazeny do betonových patek o rozměru 300x300x900 mm. Výplň oplocení bude tvořit drátěné 

pletivo na třech upínacích lanech. Z bezpečnostního hlediska bude plot opatřen ostnatým 

drátem.  

- Nové osvětlení náhradní komunikace bude napojeno ze stávajících rozvodů areálového 

venkovního osvětlení. Napojení bude provedeno na stávajícím sloupu osvětlení stávající místní 

komunikace na p.č. 882/8 k.ú. Olšany nad Moravou. Pro osvětlení komunikací bude použito 

19LED svítidel. Kabel venkovního osvětlení AYKY 4Bx16 délky 445 m bude uložen v zemi, ve 

volném prostoru v hloubce 70 cm a pod zpevněnými plochami v hloubce 1,1m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Vlivy stavby se dotýkají pouze přímo dotčených pozemků parc. č. 734/1, 734/2, 735/1, 735/17, 

735/27, 737/2, 882/8 v katastrálním území Olšany nad Moravou. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 

hranic pozemku a sousedních staveb dle z výkresu „Koordinační situace“ č. „C3“ autorizovanou 

Ing. Tomášem Hutyrou,  ČKAIT 1201392 - pozemní stavby, Ing. Tomášem Olšou, ČKAIT 

1202125 -dopravní část a Jiřím Hornou, ČKAIT 1200439 - osvětlení cyklostezky. 

2. Stavba bude v dalším stupni PD řešena tak, aby byly respektovány požadavky správců dotčených 

podzemních nebo nadzemních sítí a při následné výstavbě nemohlo dojít k jejich poškození. 
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3. Podmínky vyplývající ze souhrnného stanoviska Městského úřadu Šumperk, odboru životního 

prostředí ze dne 17.5.2018 č.j. MUSP 40089/2018: 

Vodoprávní úřad: 

1) Stavbou náhradní komunikace nesmí dojít k ohrožení či zhoršení jakosti podzemních a 

povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

2) Na břehu vodního toku nebudou ukládány stavební materiály a další látky, které by mohly být 

při zvýšených průtocích anebo při intenzivních srážkách splaveny do koryta toku. 

3) Podél vodního toku bude ponechán dostatečný prostor, umožňující správci toku vykonávat 

činnosti, spojené s jeho správou a údržbou. 

Ochrana přírody a krajiny: 

1) Kácení dřevin bude řešeno dle §8 a 9 citovaného zákona. 

2) Případný výskyt zvláště chráněných druhů bude řešen dle §56 citovaného zákona. 

 

 

Vymezení účastníků řízení: 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v platném znění:   

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, je automaticky vždy účastníkem územního řízení 

(Územní řízení je řízením návrhovým, tzn. zahajovaným na žádost). 

Žadatel: OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, Olšany 18, 789 62  Olšany u Šumperka, 

 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v platném znění:   

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn má vždy postavení účastníka územního 

řízení bez jakékoliv další specifikace projednávaného záměru. 

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: 

   Obec Olšany, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka. 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění:  

Účastníkem územního řízení je vlastník pozemku nebo stavby, na němž má být 

požadovaný záměr realizován, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má věcné právo 

k tomuto pozemku. 

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, musí být již 

z principu účastníkem územního řízení, protože navrženým stavebním záměrem je přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě. Přímo dotčen může být i  ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (věcné právo jehož předmětem 

je hmotná věc a jiné věcné právo jehož předmětem je věcné břemeno, zástavní právo, 

podzástavní právo, právo zadržovací a předkupní právo, které je smluvními stranami 

zapsáno do katastru nemovitostí).    

  Obec Olšany, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka. 

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona v platném znění: 

Účastníkem územního řízení jsou také osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

To znamená, že účastníkem územního řízení jsou též osoby, které splňují pro účastenství 

v územním řízení dvě základní podmínky, a to existenci vlastnického nebo věcného 

práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a přímé dotčení tohoto existujícího práva 

(Dle související judikatury, bylo opuštěno dosavadní chápání „sousedních“ pozemků 

pouze na sousední „mezující“ pozemky - sousedním pozemkem není jen ten, který má 

společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba umístěna, ale sousedství je 
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chápáno šířeji, neboť účinky stavby se neprojevují jen v hranicích stavebního pozemku, 

ale mohou mít významný dopad i na další pozemky - vždy ale nutno posoudit, že jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, nebo stavbě, může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno). Při vymezení účastníků stavební úřad v územním řízení 

tedy bral zřetel na velikost stavebního pozemku a umístění stavby na něm, zohlednil též 

technické parametry stavby, posuzoval odstupové vzdálenosti, ale i účel užívání 

navrhované stavby a vlivy, jimiž může budoucí provoz stavby ovlivňovat přilehlé území 

apod. (Za „přímé dotčení záměrem“ je nepochybně považováno případně zvýšená 

hlučnost, vibrace, zvýšení intenzity dopravy v místě stavby apod.). Stavební úřad 

s ohledem na výše uvedené skutečnosti do okruhu účastníků řízení zahrnul tyto osoby: 

 Obec Olšany, Olšany 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

 Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy , pracoviště Šumperk, Přemyslova 

1106/19, 500 08  Hradec Králové 8 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 2. 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. 

Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na 

úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této 

povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se 

neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 

 

Účastníci mohou proti návrhu výroku rozhodnutí podat námitky písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne 

vyvěšení návrhu výroku na úřední desce u Městského úřadu Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 

31, 78701 Šumperk. K námitkám účastníků řízení uvedených v §95 odstavci 1 písm. d) 

stavebního zákona pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží.  

 

Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, 

pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je 

záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje 

stavební úřad obdobně podle odstavce 3.  

 

Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze 

se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek 

nabývá právní moci.  

  

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění, opatřený doložkou právní moci 

spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, 

popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního 

rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-

li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 

povolení stavby.  

 

 

 

 

  

Ing. Helena Urbanová 

referent oddělení územního rozhodování 
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Příloha: 

Kopie výkresu „Koordinační situace“ č. „C3“, 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., IDDS: eb2usfd 

  

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 

Obecní úřad Olšany, + úřední deska na 15 dnů, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

  

dotčené správní orgány 

MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

MěÚ RÚI Šumperk - orgán ÚP, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

OÚ Olšany, IDDS: g8sasc3 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, 

dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 

archiv 
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