
 

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 17241/2018    
Naše Sp. Zn.: 
 
Odbor: 

41230/2017 VYS/HEUR 
 

odbor výstavby 

 

*MUSPX01UJZB2* 
 
 

 

Tel.: 
 
Datum: 

(+420) 583 388 111 
 
13.02.2018 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
Obec Olšany, IČO 00303097, Olšany 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

(dále jen "žadatel") podal dne 24.04.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: 

chodníky  
v obci Olšany a Klášterec 

 

na pozemcích: 

v katastrálním území Klášterec: 

• st. p. 6, 34, 88, 113,  

• parc. č. 18, 20/3, 26, 93, 94/1, 94/2, 154/19, 350/6, 389/1, 389/3, 389/4, 389/6, 
390/1, 390/3, 390/5, 391/1, 396/1, 400/2, 421, 446, 448, 450, 460, 462,  

v katastrálním území Olšany nad Moravou: 

• st. p. 8, 38, 112/2,  

• parc. č. 8/2, 8/6, 13/1, 13/2, 47/1, 59/2, 62, 146, 147/1, 148/1, 256/4, 256/6, 
810/2, 860/29, 860/59, 862/1, 862/2, 882/1, 884, 885/1, 886/1, 886/2, 905/1, 
906/1.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Chodníky v obci Olšany a Klášterec vytvoří bezbariérové trasy pro bezpečný pohyb chodců v 
úseku kolem silnic e č. I/11 s návazností na odbočující větve podél silnice č. II/369 a silnice 
č. III/3682. Nové úseky chodníků koncepčně navazují na stávající komunikační systém obce 
Olšany a Klášterec. Součástí řešení jsou návrhy míst pro přecházení, propojující jednotlivé 
úseky chodníků, řešení odvedení dešťových vod z tělesa chodníků a návrh nových 
autobusových zastávek.  

- Chodníky o celkové délce 2517m budou provedeny v šířkách 1,2-2,0m s příčným sklonem 
2%, místně budou jejich součástí opěrné zdi z prefabrikovaných butonových úhelníků. 
Stávající sjezdy budou upraveny v souladu s rozhodnutím KÚ OK, ODSH Olomouc ze dne 
28.12.2016 č.j. KUOK 122900/2016. Chodníky jsou vedeny převážně v trasách stávajících 
příkop podél komunikací, z tohoto důvodu bude v těchto úsecích příkop posunut ve své ose 
za chodník a břeh upraven. Nové úseky převedení dešťových vod navazují na stávající systém 
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příkopů a povrchových koryt, odvádějících dešťovou vodu z území a lokálně je napojena na 
stávající krátké dílčí úseky dešťové kanalizace. Stavbou nebude změněna intenzita odtoku. 
Část srážkových vod bude odváděna mimo komunikace do vsakovacích ploch, část bude 
odvedena novou dešťovou kanalizaci do stávajících příkopů. Dešťová voda z chodníků bude 
odváděná jejich příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí dešťové 
kanalizace a do cestních příkopů.  

- V úseku 1 tvoří překážku pro volný odtok povrchových vod z komunikace - sil. I/11 do 
příkopu. Převedení těchto vod přes konstrukci nového chodníku bude řešeno přes 
kombinované plastové odvodňovací obrubníky EK 100 305HB s trubním odvodem vod po 
25,0m troubami PVC DN 100 do příkopu podél komunikace. 

- Součástí stavby jsou také úpravy stávajících autobusových zastávek a nově budou zřízena 
místa pro přecházení (osvětlení bude řešeno samostatnou dokumentací- není součástí 
tohoto územního řízení). 

- Podmiňujícími stavbami jsou přeložky vedení NN (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce 1x na 
pozemku p.č. 13/1 v k.ú. Olšany nad Moravou a 3x v Klášterci na pozemcích st.p.č.39, p.č. 
400/2, 396/1 v k.ú. KLášterec. Přeložky vedení NN nejsou předmětem tohoto územního 
řízení. 

- V Olšanech v úseku 1 ve staničení km 0,147- 0,305, v úseku 2 v km 0,5310-0,5790 bude 
stávající cestní příkop zatrubněn DN 500 délky 158,0m. Zatrubnění bude vyústěno do 
stávajícího příkopu.  

- Ocelová lávka šířky 2,0m  o délce 2,6m bude provedená nad Kamenným potokem na p.č. 
421 v k.ú. Klášterec.  

- Zatrubnění  bude provedeno na pozemku p.č.886/3 v k.ú. Olšany nad Moravou pod tělesem 
nového chodníku. Na trase bude umístěno 5 revizních šachet. 

- Trativod DN 100 délky 78m bude proveden na pozemku p.č. 810/2,  a 886/1 v k.ú. Olšany 
nad Moravou. 

- Nové oplocení v úseku km 0,0123-0,0822. 

- Výjimka z ustanovení   §14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., byla povolená dne 21.3.2017  pod 
sp.zn. 4471/2017 VYS/HEUR (právní moc dne 7.4.2017). Výjimka spočívá  v realizaci 
chodníků v obci Olšany a Klášterec ve zúžených šířkách, protože šířka stávajícího chodníku je 
omezena zástavbou a komunikací. Zúžení bude  realizováno na pozemcích v katastrálním 
území Klášterec na pozemcích st. p. 34, parc. č. 26, 93, 94/1, 94/2, 390/1, 390/3, 396/1, 
400/2, 421, 446, 448, 450, a v katastrálním území Olšany nad Moravou na pozemcích st. p. 
8, parc. č. 8/2, 8/6, 13/1, 13/2, 47/1, 810/2, 885/1, 886/1, 906/1.  

 

 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. 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). 

 

Vlastníci dotčených pozemků: 

Pavla Banková, Tomáš Basler, Vladimír Diviš, Ing. Vladimír Diviš, Blanka Divišová, Zdeňka 
Dolečková, Radomír Drexler, Jiřina Drexlerová, Jozef Fujaš, Jana Fujašová, Jiří Hatoň, Marie 
Hédlová, Tomáš Horníček, Petra Horníčková, František Joklík, Alois Karger, Marie Kargerová, 
Zdeněk Kubíček, Lenka Kubíčková, Břetislav Lahola, Ing. Milan Petrmann, Ladislav Žiška, 
Naděžda Žišková, Lesy České republiky, s.p., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
Středisko údržby Šumperk,  
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Majitelé dotčených sítí: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, 
a. s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.,  

 Jiná věcná práva na dotčených pozemcích: 

Marie Kubíčková- adresa neznámá, 

Josef Smrčka, Marie Smrčková, Martin Weidinger, Marcela Weidingerová, Olšanské papírny 
a. s., ČEZ Distribuce, a. s., 

Zástavní věřitelé na dotčených pozemcích: 

Česká spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., mBank S.A., organizační složka, Stavební 
spořitelna České spořitelny, a.s., 

JUDr. Jana Fojtová soudní exekutor 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

v katastrálním území Bohutín nad Moravou:  

• parc. č. 115/8, 532/2,  

 

v katastrálním území Klášterec: 

• st. p. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 26, 29/1, 29/3, 32, 33, 35, 39, 48, 52/1, 
52/2, 55, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 112, 135, 145, 148,  

• parc. č. 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 23, 24, 25, 27, 31, 52/1, 54, 69, 72, 74/1, 81/2, 
82, 83, 86, 88, 96, 97/1, 97/2, 126/2, 126/6, 126/9, 154/4, 154/18, 343/1, 
347, 350/2, 350/3, 350/4, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10, 350/11, 350/12, 
365/2, 388, 389/2, 389/5, 389/8, 389/9, 389/10, 390/2, 392, 393, 395, 400/1, 
445, 449, 456, 461, 463, 464, 465,  

v katastrálním území Olšany nad Moravou: 

• st. p. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 34, 36, 42/2, 71/2, 104, 112/1, 113, 115, 120, 121, 
122, 126, 127, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 161, 162, 164, 165/1, 168, 
177, 180, 190, 212, 243, 290, 295, 296, 303, 308, 316, 318,  

• parc. č. 7/1, 7/3, 8/8, 32, 52, 56/1, 56/3, 59/1, 60, 63, 65, 68, 69, 70/3, 70/4, 
117/3, 145/2, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 148/3, 151/2, 151/3, 151/4, 153, 
154, 155/1, 155/3, 159/1, 159/3, 160/1, 160/2, 166/2, 224/4, 256/2, 256/3, 
285/1, 285/2, 287/2, 287/3, 289/1, 289/2, 367/1, 367/2, 368, 370, 371, 394, 
397, 400/2, 810/5, 810/10, 810/13, 811, 813/2, 813/7, 813/9, 813/10, 
813/13, 821/19, 821/21, 821/22, 821/23, 821/64, 821/81, 831/1, 859/1, 
859/3, 859/4, 859/5, 859/6, 859/8, 859/9, 859/10, 860/22, 860/56, 860/57, 
860/65, 860/71, 861/1, 861/2, 861/3, 865/2, 869/2, 869/4, 870, 872, 875, 
876/3, 886/3, 887/2, 899/1, 905/2  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Olšany, Klášterec č.p. 25, č.p. 21, č.p. 18, č.p. 13, č.p. 67, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 20, 
č.p. 1, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 35, č.p. 6, č.p. 8, č.p. 23, č.p. 9, č.p. 30, č.p. 17, č.p. 68, č.p. 34, č.p. 
10, č.p. 52, č.p. 19, č.p. 55, č.p. 66, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 76, č.p. 74, č.p. 88 
a č.p. 86,  Olšany č.p. 2, č.p. 26, č.p. 96, č.p. 57, č.p. 37, č.p. 4, č.p. 12, č.p. 75, č.p. 6, č.p. 
77, č.p. 84, č.p. 35, č.p. 39, č.p. 97, č.p. 113, č.p. 108, č.p. 105, č.p. 112, č.p. 111, č.p. 81, 
č.p. 86, č.p. 38, č.p. 125, č.p. 124, č.p. 3, č.p. 8, č.p. 34, č.p. 41, č.p. 150, č.p. 167, č.p. 161, 
č.p. 170 a č.p. 171 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Po uplynutí lhůty pro podání 
námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. 
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 
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ve věci k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nahlédnout do spisu, 
seznámit se se všemi podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně 
nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk 
u pověřené úřední osoby ve lhůtě do 7 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet dne 23.3.2018 
a končí dne  30.3.2018. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního 
nebo regulačního plánu, 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 
územním rozhodnutím 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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

 Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 
 
 
 
  
Ing. Helena Urbanová 
referent oddělení územního rozhodování 
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 
Obec Olšany, IDDS: g8sasc3 
  
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 
HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d 
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
MěÚ RÚI Šumperk - úřad ÚP, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk 
OÚ Olšany, IDDS: g8sasc3 
KÚOK, Odbor dopravy a SH, IDDS: qiabfmf 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby dopravní 
policie, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, 
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 
  
na vědomí 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
archiv 
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