
Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č. j. OSUZPD/44758/18-9 V Hranicích dne 10.06.2019
Oprávněná úřední osoba: Bc. Zuzana Hiklová
E-mail: zuzana.hiklova@mesto-hranice.cz
Telefon:  581 828 344

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
V Y R O Z U M Ě N Í

O   P O K R A Č O V Á N Í   S T A V E B N Í H O   Ř Í Z E N Í

Stavebník, tj. Obec Bělotín, IČO 00301019, se sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín, podal dne 
13.02.2018 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Cyklostezka Bělotín - Hranice“

realizovanou na pozemkových parcelách č. 1433/46, 1203/8, 1203/23, 1203/18, 1201/5, 1424, 
1198/24, 1198/23, 1198/21, 1425, 1198/2, 1195/1, 1189, 1190/16, všechny v k. ú. Bělotín,
dále na pozemkové parcele č. 2924/13 v k. ú. Střítež nad Ludinou,

a dále na pozemkových parcelách č. 2305/53, 2305/46, 3341, 2305/35 a 2305/31, všechny v k. ú. 
Velká u Hranic.

Dnem podání žádosti o stavební povolení, tj. 13.02.2018, zahájil Městský úřad Hranice, Odbor 
stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, stavební řízení. 
Usnesením č. j. OSUZPD/44758/18-3 ze dne 26.09.2018 speciální stavební úřad v souladu                   
s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád") a § 111 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební 
řízení přerušil a vyzval stavebníka, aby předložené podání doplnil nejpozději do 31.03.2019, jelikož 
podání neobsahovalo všechny předepsané náležitosti a neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho 
posouzení. Dne 29.03.2019 stavebník požádal o další přerušení stavebního řízení z důvodu, že stále 
probíhají jednání s ŘSD ČR o podobě souhlasu vlastníka části dotčených pozemků, kterým je žádost 
nutno doplnit. Speciální stavební úřad žádosti vyhověl a Usnesením č. j. OSUZPD/44758/18-6 ze 
dne 11.04.2019 stavební řízení v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 správního řádu přerušil do 
30.04.2019. Během stanovené lhůty stavebník doložil požadované podklady.

Popis stavby:
Navrhovaná cyklostezka je místy vedena po stávajících účelových komunikacích a místy po 
nezastavěném terénu. Navrhovaná trasa cyklostezky začíná napojením na silnici III/44016 za obcí 
Bělotín, vede po stávající účelové komunikaci z asfaltobetonového povrchu. Po ukončení této 
účelové komunikace je navrhovaná trasa vedena po nezastavěném terénu po okraji pole a kolem 
soukromého pozemku p. č. 1185 a domu č. p. 152. Poté se napojuje na stávající účelovou 
komunikaci vedoucí podél dálnice D1 a přes most pro cyklisty se napojí na stávající účelovou 
komunikaci z penetračního makadamu, která směřuje k místní části Hranice – Velká. Výstavba 
cyklostezky spočívá ve vybudování nové komunikace, která místy využívá stávající účelové 
komunikace. Je rozdělena na 5 stavebních objektů.



Konstrukční skladby ploch

Komunikace (SO 01, SO 03 – km 0,180 00 – KÚ) je navržena v konstrukční skladbě:
-    asfaltový koberec ACO 11   50 mm

            -    spojovací postřik 0,5 kg/m2                                     
-    vyrovnávka recyklátem   50 mm

            -    stávající konstrukční vrstvy   
celkem                                    100 mm

Komunikace (SO 02, SO 03 – ZÚ - km 0,180 00, SO 04, SO 05) je navržena v konstrukční skladbě:
            -    asfaltový koberec ACO 8    50 mm

-    spojovací postřik 0,5 kg/m2 
-    asfaltový beton ACP 16   50 mm
-    infiltrační postřik 1,5 kg/m2                                  
-    podkladní vrstva z KSC I 120 mm
-    podkladní štěrkodrť ŠD 0-63   180 – 200 mm

            -    zlepšení zeminy vápnem 2%                
celkem                           400 - 420 mm

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným spádem do stávající zeleně. Zemní 
pláň pod cyklostezkou bude odvodněna do trativodu širokého 0,30 m a hlubokého 0,30 m obsypané 
štěrkem frakce 16-32 separovaným od okolní zeminy geotextilií. Drenážní roura bude PE-HD DN 
160 s perforací 220o. Trativod bude vyústěn do stávajících vodotečí nebo do zatravněných ploch. 
Na trase je navržen železobetonový trubní propustek DN 1000 přes potok Doubrava, 
železobetonový trubní propustek DN 600 na začátku úseku SO 04 a železobetonový rámový 
propustek „beneš“ přes potok Ludina. 

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle § 40 odstavce 4 
písmena a) zákona o pozemních komunikacích a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona, v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu 

oznamuje pokračování stavebního řízení,

o kterém tímto opatřením vyrozumívá účastníky řízení a jelikož jsou zvláštnímu stavebnímu úřadu 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby,  u p o u š t í  ve smyslu § 112 odstavce 2 stavebního zákona, od místního šetření a ústního 
jednání. 

Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení tohoto vyrozumění, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit 
svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nechá - li se některý z účastníků řízení 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení může 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se nepřihlíží.
Správní orgán současně oznamuje účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí této lhůty 
bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se s těmito 
podklady mohou v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit 
se k nim ve lhůtě 5 dnů. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.
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Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Odboru stavební 
úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice – oddělení životního prostředí, 
kancelář č. 412 (návštěvní dny: pondělí, středa od  800 do 1130 hodin  a  od 1230 do 1700  hodin, jinak 
po předchozí telefonické dohodě).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu 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. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za 
právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se 
o ní dozví. 
K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez 
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
                         

otisk razítka
Bc. Zuzana Hiklová v. r.
samostatný referent 
oddělení životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení.

          
Datum vyvěšení: ............................................ Datum sejmutí: …………………................

…………………………………..................... ………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..……. zveřejněno do: ……………………………

…………………………………..................... ………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko: Razítko:

Rozdělovník:
Účastníci řízení (doručení jednotlivě): 
 Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín, 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4 – Nusle
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 Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5,      
702 00 Ostrava

 Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
 Eduard Kozák, Lučice 19, 753 64 Bělotín
 Jiří Němec, Bělotín 90, 753 64 Bělotín
 Ing. Sébastien Yvon Hanssens, Elišky Junkové 286/46, 779 00 Olomouc

Ostatní účastníci řízení (doručení jednotlivě):
 ČD-Telematika s. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 České dráhy, a. s., RSM Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc
 TeliaSonera International Carrier Czech Republic a. s., centrum NAGANO IV, K červenému 

dvoru 25a, 130 00 Praha 3, zastoupená spol. SITEL, spol. s r. o., Baarova 975/15, 140 00 
Praha 4

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/11, 602 00 Brno
 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
 Povodí Odry, s. p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
 Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
 Město Hranice, Odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):
 pozemková parcela parcelní číslo 2305/44 v kat. území Velká u Hranic
 pozemková parcela parcelní číslo 2305/36 v kat. území Velká u Hranic

 pozemková parcela parcelní číslo 2924/20 v kat. území Střítež nad Ludinou
 pozemková parcela parcelní číslo 3031 v kat. území Střítež nad Ludinou
 pozemková parcela parcelní číslo 3032 v kat. území Střítež nad Ludinou
 pozemková parcela parcelní číslo 3033 v kat. území Střítež nad Ludinou

 pozemková parcela parcelní číslo 1184/2 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1185 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1190/21 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1190/12 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/3 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/4 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/5 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/6 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/8 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/16 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1203/17 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1419 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1433/37 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1433/39 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1433/56 v kat. území Bělotín
 pozemková parcela parcelní číslo 1562 v kat. území Bělotín

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
 Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
 Obecní úřad Bělotín, Bělotín 151,753 64 Bělotín
 Obecní úřad Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou
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Dotčené orgány státní správy a ostatní (doručení jednotlivě):
 Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 

prostředí, orgán ochrany ZPF, zde
 Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 

prostředí, vodoprávní úřad, zde
 Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 

prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, zde
 Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 

prostředí, orgán státní správy lesů, zde
 Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 

prostředí, úsek odpadového hospodářství, zde
 Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, Nové Město
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územ. odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2
 Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc
 Policie České republiky, KŘP OK, Dopravní inspektorát Přerov, U výstaviště 18, Přerov, 751 52  

Přerov 

spis
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