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MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR DOPRAVY
NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu
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Počet listů: 2 příloh:

Vaše značka:

Ze dne:

listů příloh:

Naše značka:

Vyřizuje:

čj.
SpZn.

Pavlíček Jaroslav

PVMU 62550/2018 41
OD 710/2018

Telefon:

Fax:

E-mail:

582 329 803

582 329 816

jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Datum: 25.4.2018

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
a Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ:70960399, Lipenská 120, 772 00
Olomouc 9 v zastoupení Ing. Tomáš Olša, IČ:02605031, Tyršova 931, 768 61, Bystřice pod
Hostýnem, (dále jen „stavebník“), podali dne 20.2.2018 žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu:
"Změna uspořádání křižovatek v obci Olšany "
objekty
SO 101 Křižovatka silnice III/44928 a MK
SO 102 Křižovatka silnic III/44928 a III/5707
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 843/2, 836, 840/1, 843/7, 83, 845/2, 838/3, 837/1, 847/1,
840/3, 847/11, 847/12, 843/6, 835/1 v katastrálním území Olšany u Prostějova.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je změna křižovatek v obci Olšany u Prostějova. Jedná se o stavbu trvalou.
SO 101 Křižovatka silnice III/44928 a MK
V rámci stavebních úprav stávající pozemní komunikace III/44928 dojde k zúžení jízdních pruhů v
obou směrech na 3,5 m a vybudování podélných parkovacích stání, čímž dojde k lepšímu usměrnění
dopravního proudu a k jednoznačnému vymezení parkovacích stání. Dále dojde ke zřízení dělících
ostrůvků pro pěší k zajištění bezpečného přecházení pozemní komunikace III/44928 a místní
komunikace a ke zřízení samostatného odděleného zálivu pro autobusovou dopravu u budovy
Obecního úřadu.
Směrové řešení se nemění a kopíruje stávající vedení vozovek pozemní komunikace III1/44928 a
místní komunikace. Po realizaci stavebních úprav nedojde ani ke změně řešení přednosti v jízdě a
změně svislého dopravního značení, které přednost v jízdě upravuje.
Niveleta a výška zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby
maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby
bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a řešené stavební objekty.
Vozovka pozemní komunikace III/44928 a místní komunikace je navržena dle ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací a Změny Z1 této ČSN se základními šířkami jízdních pruhů 3,00 -
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3,50 m je upnuta do silničních betonových obrubníků osazených do lože z betonu třídy C 16/20.
Výška silničních obrub je navržena min. 15 cm nad úrovní přilehlé vozovky.
Betonové obruby budou od pojížděných asfaltobetonových zpevněných ploch odděleny dvou
řádkem z žulové kostky (2 x 100/100/100) uložených do betonového lože třídy C16/20 tloušťky 10
cm.
V místech vjezdů ke stávajícím RD a u podélných parkovacích zálivů, budou silniční obruby sníženy
na max. 0,05 m nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé
napojení na okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových
pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace.
Podélné parkovací zálivy jsou navrženy pro parkování osobních vozidel v souladu s aktuální
normou ČSN 73 6056. Uspořádání je navrženo s podélným stáním po obou stranách pozemní
komunikace 111/44928 ve staničení cca 0,000 - 0,100 km řešeného úseku a po levé straně místní
komunikace ve směru staničení (cca 0,215 - 0,265 km) řešeného úseku. V rámci stavebních úprav je
navrženo celkem 29 parkovacích stání s podélným řazením vozidel dle ČSN 73 6056. Šířka podélného
stání je navržena na typ vozidla 02 2,00 m se zpevněnou délkou min. 5,75 - 6,75 m.
V místech pro přecházení budou silniční obruby sníženy na max. 0,02 m nad vozovkou v provedení
z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé napojení na okolní navrhované silniční
obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL)
dle situace. Místa pro přecházení budou dále doplněna o varovné pásy šířky 0,4 m a signální pásy
šířky 0,8 m ze zámkové dlažby v barvě červené v provedení pro nevidomé (s nopky). Použitý materiál
pro hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04. - 06.
SO 102 Křižovatka silnic III/44928 a III/5707
V rámci stavebních úprav stávajících pozemních komunikací III/44928 a III/5707 dojde k zúžení
jízdních pruhů v obou směrech na 3,5 m, vybudování podélných parkovacích stání a rozšíření
stávajících vjezdů podél vozovky PK 111/5707, čímž dojde k lepšímu usměrnění dopravního proudu a
k jednoznačnému vymezení parkovacích stání. Dále dojde k vysazení chodníkové plochy u stávajícího
přechodu pro chodce na PK III/44928, nahrazení přechodu pro chodce na PK III/5707 místem pro
přecházení a zřízení přejízdné dlážděné plochy u napojení stávající místní komunikace v místě
křižovatky, který vizuálně i konstrukčně upraví tvar křižovatky PK III/44928 a III/5707.
Směrové řešení se nemění a kopíruje stávající vedení vozovek pozemních komunikací III/44928 a
III/5707. Po realizaci stavebních úprav nedojde ani ke změně řešení přednosti v jízdě a změně svislého
dopravního značení, které přednost v jízdě upravuje.
Niveleta a výška zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby
maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby
bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a řešené stavebn í objekty.
Vozovka pozemních komunikací III/44928 a III/5707 je navržena dle ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací a Změny Z1 této ČSN se základními šířkami jízdních pruhů 3,50 m je upnuta do
silničních betonových obrubníků osazených do lože z betonu třídy C16/20. Výška silničních obrub je
navržena min. 15 cm nad úrovní přilehlé vozovky.
Betonové obruby budou od pojížděných asfaltobetonových zpevněných ploch odděleny
dvouřádkem z žulové kostky (2 x 100/100/100) uložených do betonového lože třídy C16/20 tloušťky
10 cm.
V místech vjezdů ke stávajícím RD a u podélného parkovacího zálivu, budou silniční obruby
sníženy na max. 0,05 m nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N.
Plynulé napojení na okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub
přechodových pravých / levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace.
Podélný parkovací záliv je navržen pro parkování osobních vozidel v souladu s aktuální normou
ČSN 73 6056. Uspořádání je navrženo s podélným stáním po pravé straně PK III/5707 ve směru
staničení (cca 0,040 - 0,060 km) řešeného úseku. V rámci stavebních úprav jsou navrženy celkem 3
parkovací stání s podélným řazením vozidel dle ČSN 73 6056. Šířka podélného stání je navržena na
typ vozidla 02 2,00 m se zpevněnou délkou min. 5,75 - 6,75 m.
V místě přechodu pro chodce a místě pro přecházení budou silniční obruby sníženy na max. 0,02 m
nad vozovkou v provedení z betonových obrub nájezdových ABO 2 - 15 N. Plynulé napojení na
okolní navrhované silniční obruby bude provedeno užitím silničních obrub přechodových pravých /
levých ABO 2 - 15 PP (PL) dle situace. Místa pro přecházení budou dále doplněna o varovné pásy
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šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m ze zámkové dlažby v barvě červené v provedení pro nevidomé
(s nopky). Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A TN
TZÚS 12.03.04. - 06.
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do
30.5.2018
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve
stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (v kanceláři č. F410, odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý
a čtvrtek 8:00 – 16:00, pátek 8:00 – 12:00), nejlépe po telefonické domluvě p. Pavlíček tel.:
582 329 803.
Speciální stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že účastníci mají možnost seznámit se s
podklady rozhodnutí v kanceláři č. F410, odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského
36/7, a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve lhůtě do 5ti dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k
vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.
Současně s tímto odbor dopravy sděluje účastníkům řízení, že okamžikem zahájení řízení ukončil
obstarávání podkladů rozhodnutí a že je možné se k těmto ve výše uvedené lhůtě vyjádřit.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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 uvedený rozsah, 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 podle
§ 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk razítka

Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
Za správnost vyhotovení: Jaroslav Pavlíček
Obdrží:
Žadatelé:
Obec Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
a
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Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ:70960399, Lipenská 120, 772 00
Olomouc 9
v zastoupení
Ing. Tomáš Olša, IČ:02605031, Tyršova 931, 768 61, Bystřice pod Hostýnem
Účastníci stavebního řízení
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
kterou zastupuje
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
INSTA CZ, IČ:25374311, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Vlastníci pozemků a staveb na nich:
parc. č. (st. – stavební parcela) st. 85/1, st. 84, st. 77, st. 76, st. 71, st. 70, st. 63, st. 62, st. 55, st.54, st.
46, st. 45, st 38, st. 37, st. 34, st. 33, st. 9, st. 7, st. 1/1, st.1/2 , 835/3, st. 2/3, st. 360, st. 183/1, st. 181,
st. 151, st. 180, st. 179/2, st. 177, st. 176, st. 164, st. 163/1, st. 160, st. 159, st. 158/1, st. 158/2, st. 154,
st. 153, st. 150, st 149/2, st. 149/1, st. 629, st. 114/1, st. 113, 837/2 vše v katastrálním území Olšany u
Prostějova
Dotčené správní orgány:
Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. památkové péče
Magistrát města Prostějova, stavební úřad, nám. T.G. Masaryka 12, 79742 Prostějov
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
A/A
R/D
K vyvěšení :
Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Magistrát města Prostějova - podatelna
Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Olšany u Prostějova:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách.

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

Sejmuto dne: ...........................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Magistrátu města Prostějova.

