
Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č. j. OSUZPD/44758/18-10                                                         V Hranicích dne 31.07.2019
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
S T A V E B N Í   P O V O L E N Í   

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle ustanovení § 40 
odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“)   r o z h o d l   ve věci žádosti o vydání stavebního povolení 
pro 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, podané dne 13.02.2018 stavebníkem Obec Bělotín, IČO 
00301019, se sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín,  t a k t o : 
stavba 

„Cyklostezka Bělotín - Hranice“

realizovaná 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

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní 
technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných 
zvláštními předpisy, atd.

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. 

Základní údaje o stavbě
Stavebník: Obec Bělotín, IČO 00301019, se sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín
Projektant: Ing. Karel Kuchař, ČKAIT – 1201499, NELL PROJEKT s. r. o., Plesníkova 

5559, 760 05 Zlín
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Dokončení stavby: 12/2020

Stavební povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; 

případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálního stavebního úřadu. 
2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména 

ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 
k sousedství.

3. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací.

4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních 
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Bude vybrán 
na základě výběrového řízení stavebníkem a před zahájením prací bude oznámen 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

5. Stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení stavby, osobu vykonávající 
technický dozor stavebníka a předloží harmonogram stavby, podle něhož budou stavební 
práce prováděny.
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6. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci, příp. nájemci stavbou dotčených 
pozemků informováni o termínu zahájení stavby. 

7. Staveniště bude zřízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemní komunikaci. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním 
jeho stavu.

8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak 
vyplývá z vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí, přiložených podmínek nebo 
přiložených situací:
a) Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ze dne 11.10.2018, č. j. 743477/18 
b) GridServices, s.r.o., ze dne 29.10.2018, zn. 5001804348
c) Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., ze dne 05.01.2015, zn. 2014/0000/PVH/353,
d) ČD-Telematika a. s., ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816659, dále ze dne 08.10.2018, č. 

j. 1201816660, dále ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816661, dále ze dne 08.10.2018, č. j. 
1201816662, dále ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816663,

e) Telia Carrier Czech Republic a. s., ze dne 14.07.2019, zn. 1311901237/LL,
jež jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. 

Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací. 
Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a 
vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených 
zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

9. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených 
sítí technického vybavení a s tímto vytýčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci 
stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno 
za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude 
proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti 
o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před 
poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické 
infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad 
vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky. Vyskytnou-li se při 
provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění 
stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.

10. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech 
nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech 
zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností 
v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo 
vodárenského zařízení.

11. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Koordinovaném závazném stanovisku 
Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení 
životního prostředí ze dne 18.12.2014, č. j. OSUZPD/21751/14, a to orgánu ochrany přírody 
a krajiny, tj. při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a 
to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních prvků při stavebních pracích. V případě kácení dřevin, jejichž obvod kmene ve 
výšce 130 cm je větší než 80 cm nebo celková plocha zapojených porostů dřevin je větší než 
40 m2, je nutno požádat orgán ochrany přírody, v tomto případě MěÚ Hranice, Obecní úřad 
Střítež nad Ludinou a Obecní úřad Bělotín o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č. 
114/1992 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. Budou dodrženy podmínky úseku 
odpadového hospodářství: tj. odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být roztříděny 
dle jednotlivých druhů a kategorií. Využitelné odpady budou předány k recyklaci a 
následnému využití, ostatní nevyužitelné odpady budou předány oprávněné osobě v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Při kolaudaci budou předloženy doklady o nakládání s odpady.
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12. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Závazném stanovisku (vodoprávním 
souhlasu) Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, 
oddělení životního prostředí č. j. OSUZPD/3719/16-3 ze dne 06.04.2016, tj. v rámci stavby 
nesmí dojít k zásahu do průtočného profilu (nesmí dojít ke změně trasy, výšky ani spádu 
vodního toku). Veškerý materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta toku v souvislosti 
se stavbou musí být beze zbytku odstraněn. Nesmí být káceny dřeviny břehového porostu 
bez předchozího souhlasu správce vodního toku. Před vlastním užíváním stavby musí být 
správce dotčeného vodního toku přizván k jeho kontrole. Současně musí být přizván správce 
vodního toku Ludina k předávání dohotovené stavby lávky přes vodní tok Ludina. Při vlastní 
výstavbě je nutno používat mechanismy s ekologicky odbouratelnými olejovými náplněmi. 
Musí být dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či 
únikům ropných látek. Stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků, 
vyplývající ze zákona o vodách. Souhlas se uděluje na dobu životnosti stavby.

13. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Závazném stanovisku Městského úřadu 
Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí č. 
j. OSUZPD/4622/16 ze dne 11.04.2016 – souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu, tj. před zahájením stavebních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic 
odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. Před 
zahájením stavebních prací bude na pozemcích p. č. 1203/8, 1203/18, 1203/23, 1198/2, 
1198/21, 1198/23, 1198/24, 1190/16, 1189, vše v kat. území Bělotín a dále na pozemcích p. 
č. 2305/53 a 3341, oba v kat. ú. Velká u Hranic pod navrhovanou stavbou provedena skrývka 
humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy 
(podornice) o celkové mocnosti 30 cm. Tato půda bude využita v rámci stavby na konečnou 
úpravu terénu v okolí stavby cyklostezky, přebytek bude rozprostřen na ostatní části 
odnímaných pozemků k zemědělskému využití. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona  
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně ZPF“), je povinen investor zaplatit odvod pro záměr uvedený v tomto 
souhlasu. Investor musí orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech, doručit 
kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas podkladem, a to do 1 roku ode 
dne jeho platnosti. Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném 
katastrálním úřadě. Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný 
k platbě odvodů dle § 11 odst. 6 zákona o ochraně ZPF povinen oznámit a doložit orgánu 
ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí 
o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Investor písemně oznámí zahájení 
realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Investor podle ustanovení 
§ 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF je povinen dle ustanovení § 11 odst. 5 zákona o ochraně 
ZPF orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii k provedení 
změny, a to do 1 měsíce od této změny. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na 
sousední zemědělské pozemky a nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové 
poměry v území. V případě dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení 
jejich funkčnosti. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných 
látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení 
žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem 
k tomu, že v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, je platnost souhlasu 
totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních předpisů, 
jehož se tento souhlas stal součástí, oznámí investor do 5 pracovních dnů nabytí právní 
moc tohoto rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Tímto souhlasem 
zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů.

14. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 
BR278/16-12120 ze dne 26.10.2016, tj. cyklostezka Bělotín – Hranice bude provedena dle 
předložené projektové dokumentace. ŘSD ČR požaduje předložení všech dalších 
projekčních stupňů akce v případě změn PD k novému vyjádření. Cyklostezka bude technicky 
a stavebně řešena tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany investora akce nároky na 
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kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice. Veškeré práce při realizaci 
cyklostezky budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
na dálnici, aby v případě ekologické havárie na dálnici byl umožněn přístup k odvodnění 
dálnice, k retenčním a sedimentačním nádržím. U nájezdu na cyklostezku ze silnice III/44016 
požadujeme doplnit dopravní značení zakazující přístup motorovým vozidlům o dodatkovou 
tabuli „Mimo vozidla ŘSD ČR“ z důvodu zajištění přístupu údržbové složce ŘSD ČR 
k retenčním a sedimentačním nádržím v zájmovém území. Zahájení a ukončení prací 
v ochranném pásmu dálnice D1 bude minimálně 2 dny předem oznámeno Středisku správy 
a údržby dálnic v Mankovicích. Nejpozději při oznámení stavebnímu úřadu o užívání 
dokončené stavby nebo při kolaudaci předá investor akce ŘSD ČR zaměření skutečného 
provedení stavby (inženýrské sítě) v souřadnicích v digitální a tištěné formě provedené podle 
předpisu B2 ŘSD ČR v rozsahu 100 ochranného pásma.

15. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Správy železniční dopravní 
cesty, s. o. zn. 21706/2018-SŽDC-OŘ OVA-OPS-Ben ze dne 30.10.2018, tj. v předstihu 14 
dnů bude oznámeno zahájení prací na adresu SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, 
Muglinovská 1038/5, Ostrava a dále VPS Suchdol, včetně oznámení vedoucího prací 
s telefonním spojením. Na samotném pozemku nezanechat odpady, které patří mezi 
nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidaci provést dle zákona č. 
185/2001. Po provedených pracích požadujeme uvést pozemek do původního stavu. Žádost 
o povolení kácení podá zhotovitel, jestliže stromy dosáhnou ve výšece 130 cm od země 
v obvodu 80 a více cm. V době kácení na pozemku dráhy požadujeme objednat drážní 
dohled. Pokud bude uložena náhradní výsadba, nebude realizovaná na pozemcích SŽDC 
nebo na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako dráha. Oblastní ředitelství vydá na 
základě žádosti pouze souhlas s kácením na pozemku SŽDC. Pro vstup dodavatele stavby 
na pozemek SŽDC, s. o. musí být vydán „průkaz ke vstupu do objektů a provozované trati 
železniční dopravní cesty SŽDC“, na základě žádosti o vydání průkazu pro cizí právní subjekt. 
Povolení ke vstupu do prostor SŽDC, s. o. řeší předpis SŽDC Ob 1 díl II, více informací na 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html. Do doby vydání povolení 
pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy 
zahájeny.

16. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Drážního úřadu zn. 
MO-SOO0181/15-2/Kk DUCR-7795/15/Kk ze dne 10.02.2015, tj. stavba bude provedena 
podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. Stavbou nesmí být 
nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Současně nesmí být při provádění stavby 
ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Z těchto důvodů musí být veškeré 
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy řádně v předstihu projednány s provozovatelem 
dráhy. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před 
účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. Po ukončení stavby 
požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 
7 odst. 3 zákona.

17. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Moravy, s. p. zn. 
PM060747/2014-203/Fi ze dne 15.12.2014, tj. prováděním stavby ani stavbou samotnou 
nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů ani ke zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod. Dešťové vody budou v maximální možné míře přednostně likvidovány 
vsakem (TNV Hospodaření s dešťovými vodami, obecné zásady POP, § 5 odst. 3 vodního 
zákona, § 20 vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Odpad 
ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Používané mechanizační 
prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní 
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

18. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Lesů ČR, s. p. č. j. 
LCR951/000755/2015 ze dne 16.02.2015, tj. v rámci stavby nedojde ke změně trasy vodního 
toku, ke změně výšky nivelety dna toku, veškerý materiál uložený na břehu nebo napadaný 
do koryta toku v souvislosti se stavbou bude beze zbytku odstraněn. Nebudou káceny dřeviny 
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břehového orostu. Pokud bude nutné tyto dřeviny odstranit, tak jen se souhlasem správce 
toku a to po venkovním šetření. Po dokončení stavby před začátkem užívání či vydáním 
kolaudačního souhlasu, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí 
Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny 
naše podmínky. Stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

19. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu minimálně 10 dnů předem konání 
kontrolních prohlídek stavby, při nichž bude prováděna kontrola podstatných fází stavby. 
Kopie zápisů z kontrolních prohlídek stavby ve stavebním deníku, potvrzené osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka a projektantem v rámci stavebního autorského 
dozoru, budou předloženy jako příloha žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

20. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která budou v době zahájení 
stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací 
nesmí být stavební práce zahájeny.

21. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
Obec Bělotín, IČO 00301019, se sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín

Odůvodnění
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 stavebního zákona 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.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 10.06.2019, č. j. OSUZPD/44758/18-9, vyrozuměl 
účastníky řízení a dotčené orgány o pokračování stavebního řízení. Protože jsou speciálnímu 
stavebnímu úřadu známy poměry staveniště z jeho úřední činnosti a žádost o stavební povolení 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek 
k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 10-ti dnů od doručení oznámení zahájení 
stavebního řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě 
důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 
do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. 

Ve stanovených lhůtách nebyla uplatněna žádná závazná stanoviska dotčených orgánů, ani 
námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení.
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V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené 
podklady z hledisek podle ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Přitom zjistil, že projektová dokumentace 
stavby, která byla ověřena osobou s příslušnou autorizací, splňuje obecné technické požadavky 
na komunikaci vyplývající z ust. § 16 – 36, části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na související české 
technické normy. Obsah a rozsah předložené projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení je v souladu s Přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. 

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu vydal Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy dne 10.05.2016 pod č. j. OSUZPD/2538/16-8. Toto rozhodnutí 
nabylo právní moci. Souhlas speciálnímu stavebnímu úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního 
zákona vydal Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení 
stavební úřad dne 31.05.2016 pod č. j. OSUZPD/7115/16-3. Speciální stavební úřad zjistil, že 
projektová dokumentace je zpracována v souladu se záměry územního plánování. Speciální 
stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování účinků budoucího užívání 
stavby speciální stavební úřad vycházel zejména z předložené projektové dokumentace stavby 
zpracované oprávněnou osobou ve smyslu stavebního zákona s přihlédnutím k ust. § 158 a 159 
stavebního zákona, do stavebního řízení doložených podkladů a zejména závazných stanovisek, 
rozhodnutí, případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné zájmy podle 
zvláštních předpisů. 

Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná ve 
stavebním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím 
užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, 
prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí.

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana 
veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena 
dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. Před vydáním 
rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřoval skutečnosti rozhodné pro vydání stavebního 
povolení pomocí dálkového přístupu, nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu 
účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou 
být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku. Dále bylo zkoumáno, zda 
mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo 
stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni 
k sousednímu pozemku.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem možného dotčení jejich práv, 
vycházel speciální stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby na pozemcích určených 
v územním rozhodnutí o umístění stavby, odstupů stavby od hranic pozemků a staveb na nich, 
možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem, a možných vlivů provádění stavby na 
sousední pozemky a stavby (např. prašnost, hlučnost, nutnost provedení stavby ze sousedního 
pozemku apod.), možných vlivů realizované stavby na sousední pozemky a stavby. 
Na základě výše uvedeného dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení přísluší (vedle stavebníka) společnostem a osobám: 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4 – Nusle
 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
 ČD-Telematika s. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

str. 7 - OSUZPD/44758/18-10



 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

a vlastníkům sousedních nemovitostí, tj.: 
 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.

Speciální stavební úřad při přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení vycházel 
z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:
- informací o parcelách, katastrální mapy, 
- projektové dokumentace v rozsahu stavebních objektů povolované stavby,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- Územního rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a 

dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 10.05.2016, č. j. OSUZPD/2538/16-8,
- Vyrozumění o nabytí právní moci rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební 

úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 30.06.2016, č. j. 
OSUZPD/2538/16-10,

str. 8 - OSUZPD/44758/18-10



- Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební 
úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 05.09.2018, č. j. 
OSUZPD/25163/18-7,

- Souhlasu Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, 
oddělení stavební úřad podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 31.05.2016, č. j. 
OSUZPD/7115/16-3,

- Vyjádření k projektové dokumentaci Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 18.12.2014, č. j. 
OSUZPD/21751/14,

- Závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí 
a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 11.04.2016, č. j. OSUZPD/4622/16 – souhlasu 
k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

- Závazného stanoviska – vodoprávního souhlasu Městského úřadu Hranice, Odboru stavební 
úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 06.04.2016, č. j. 
OSUZPD/3719/16-3,

- Doplnění vyjádření Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a 
dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 30.03.2016, č. j. OSUZPD/4063/16-3,

- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s. ze dne 05.01.2015, zn. 2014/0000/PVH/353,
- Vyjádření Krajského ředitelství policie ČR, územního odboru Přerov ze dne 22.12.2014, č. j. 

KRPM-560-545/ČJ-2014-140806,
- Posouzení žádosti o vydání stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 

18.04.2016, č. j. KHSOC/06923/2016/PR/HOK,
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. BR278/16-12120 ze dne 26.10.2016,
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 004123/11300/2015 ze dne 23.03.2015,
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. IV-4939/14-La ze dne 02.12.2014,
- Stanoviska Českých drah, a. s. č. j. RSM OL-65/2015-UPT ze dne 08.01.2015,
- Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany 

územních zájmů ze dne 17.10.2018, Sp. zn. 86826/2018-1150-OÚZ-BR, 
- Stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství    

č. j. KUOK 108350/2014 ze dne 05.12.2014,
- Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 30.10.2018, zn. 

21706/2018-SŽDC-OŘ OVA-OPS-Ben,
- Stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 10.08.2016, zn. 5954/16-MO(OTR),
- Závazného stanoviska Drážního úřadu zn. MO-SOO0181/15-2/Kk DUCR-7795/15/Kk,
- Vyjádření Ministerstva dopravy zn. 3/2015-120-OST/2 ze dne 23.09.2015,
- Koordinovaného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, 

územního odboru Přerov č. j. HSOL-7394-2/2014 ze dne 19.01.2015,
- Stanoviska Povodí Moravy, s. p. ze dne 21.12.2018, zn. PM-31564/2018/5203/Fi,
- Vyjádření Povodí Odry, s. p. ze dne 02.12.2014 zn. 16933/921/3.107/2014,
- Vyjádření Lesů ČR, s. p. ze dne 16.02.2015, č. j. LCR951/000755/2015,
- Vyjádření Státní pozemkového úřadu ze dne 12.05.2015, zn. SPU 108 640/2015,
- Vyjádření Města Hranice, Odboru správy majetku ze dne 17.02.2015, zn. OSM/15,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. ze dne 11.10.2018, č. j. 743477/18, 
- souhrnného stanoviska ČD – Telematiky, a. s. ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816659,
- souhrnného stanoviska ČD – Telematiky, a. s. ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816660,
- souhrnného stanoviska ČD – Telematiky, a. s. ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816661,
- souhrnného stanoviska ČD – Telematiky, a. s. ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816662,
- souhrnného stanoviska ČD – Telematiky, a. s. ze dne 08.10.2018, č. j. 1201816663,
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- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. zn. SSOK JH-22663/2014 7.12.8/V5 ze dne 
12.12.2014,

- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. zn. SSOK JH-5651/2016 7.12.8/V5 ze dne 
21.03.2016

- stanoviska GridServices, s. r. o. ze dne 29.10.2018, zn. 5001804348,
- vyjádření Telia Carrier Czech Republic a. s. ze dne 14.07.2019, zn. 1311901237/LL,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 11.10.2018, zn. 1100799648.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalších posouzení speciální stavební 
úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Požadavky a podmínky 
správců a vlastníků veřejné infrastruktury obsažené v doložených vyjádřeních, který se týkaly 
provedení stavby v rozsahu povolovaných stavebních objektů a jejich řádného užívání, byly 
zapracovány do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí a taktéž zapracovány do 
předložené projektové dokumentace k vydání stavebního povolení.

Speciální stavební úřad při posouzení žádosti stavebníka zajistil vzájemný soulad předložených 
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek 
rozhodnutí. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena 
a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Speciální stavební úřad stanovil i další 
podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a 
zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební 
činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž 
v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve 
vztahu k ochraně přírody a krajiny. Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální 
stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný 
průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu sítí technického 
vybavení, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, přístupu k nemovitostem apod.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, 
které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, 
a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u 
Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání 
rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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. Včas podané 
a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, 
vykonatelnost, ani jiné právní účinky. 

otisk úředního razítka

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

Dotčené orgány 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
 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, 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 
 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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Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí.

Žadatel je dle části I., Položky 18 (osvobození) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od správního poplatku za vydání stavebního povolení.
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