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Oprávněná úřední osoba pro podepisování:  Pavel Navrátil, tel. 582 329 764 

 

OZNÁMENÍ 

POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14  Olšany u Prostějova 

(dále jen "žadatel") dne 20.9.2017 podala žádost o povolení výjimky z ustanovení § 14 vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která se 

týká zvýšení sklonu sjezdu: 

 k pozemku par. č. 198/2 - navrhovaný příčný spád chodníku 6 %, 

 k pozemku parc. č. 264 - navrhovaný příčný spád chodníku 4,8 %, 

 k pozemku parc. č. 292 - navrhovaný příčný spád chodníku 5,1 %,  

 k pozemku parc. č. 203/14 - navrhovaný příčný spád chodníku 4%, 

 k pozemku parc. č. 203/2 - navrhovaný příčný spád chodníku 4%, 

 k pozemku parc. č. 281 - navrhovaný příčný spád chodníku 7%, 

 k pozemku parc. č. 202/1 - navrhovaný příčný spád chodníku 10%, 

 k pozemku parc. č. 989 - navrhovaný pněný spád chodníku 11,5%, 

 k pozemku parc. č. 932/6 - navrhovaný příčný spád chodníku 15%, 

místo požadovaných 2%, 

a dne 14.9.2017 podali žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "společného 

rozhodnutí") na stavbu: 

"Stavební úpravy stávajících chodníků s bezbariérovým řešením a nasvětlení přechodů v obci 

Olšany u Prostějova" 

na pozemcích parc. č. st. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), 293 (ostatní plocha), 339/11 (ostatní plocha), 

843/2 (ostatní plocha), 843/5 (ostatní plocha), 937/1 (ostatní plocha), 937/3 (ostatní plocha), 937/4 

(ostatní plocha), 1002/2 (ostatní plocha), 1004 (ostatní plocha) v katastrálním území Olšany u Prostějova. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad zjistil, že předložené žádosti nemají předepsané náležitosti podle stavebního zákona a 

neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Žadatel byl proto dne 20.9.2017 vyzván 

k doplnění žádosti nejpozději do 30.11.2017 a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Do 

tohoto termínu byla žádost doplněna. 

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 pokračování 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. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 

130/14, Prostějov, přízemí, kancelář č. 10. 

Seznámení se s podklady rozhodnutí: 

Sdělujeme Vám, že stavební úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro 

vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo 

před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se 

se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně 

do protokolu u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova, u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 5 

kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí 

této lhůty bude ve věci rozhodnuto.  

Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné. 

Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

Vlastníci pozemků parc. č. st. 186, 160, 161, 162, st. 188/2, 342/2, 342/3, 341/2, 341/1, 981/1, 938, 

339/10, st. 431, st. 432, st. 550, st. 549, st. 433, st. 434, st. 455, 339/8, st. 198/2, st. 198/1, st. 199/1, st. 

205/1, 970/6, 270, st. 304, st. 305, st. 306, st. 307, st. 309, 292, st. 204, st. 203/14, 1002/1, st. 203/2, 990, 

278, 988, st. 281, 279, st. 202/1, 989, st. 310/2, 932/6, 826/34 v katastrálním území Olšany u Prostějova. 

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. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Pavel Navrátil 

referent stavebního úřadu   

  Magistrátu města Prostějova 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

písm. a) – žadatel 

(doručení jednotlivě):  

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14  Olšany u Prostějova 

kterou zastupuje 
ATELIÉR 5, spol. s r. o., IDDS: u4hnynn 
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písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

(doručení jednotlivě): 

Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 

 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

písm. a) – 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 

(doručení veřejnou vyhláškou): 

Zdenek Havlík, Olšany u Prostějova č.p. 330, 798 14  Olšany u Prostějova 

Eva Havlíková, Olšany u Prostějova č.p. 330, 798 14  Olšany u Prostějova 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 

GasNet, s. r. o., IDDS: rdxzhzt 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

(doručení veřejnou vyhláškou): 

Vlastníci pozemků parc. č. st. 186, 160, 161, 162, st. 188/2, 342/2, 342/3, 341/2, 341/1, 981/1, 938, 

339/10, st. 431, st. 432, st. 550, st. 549, st. 433, st. 434, st. 455, 339/8, st. 198/2, st. 198/1, st. 199/1, 

st. 205/1, 970/6, 270, st. 304, st. 305, st. 306, st. 307, st. 309, 292, st. 204, st. 203/14, 1002/1, st. 

203/2, 990, 278, 988, st. 281, 279, st. 202/1, 989, st. 310/2, 932/6, 826/34 v katastrálním území 

Olšany u Prostějova. 

 

Dotčené správní orgány  

(doručení jednotlivě): 

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí 

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy 

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 

 

Ostatní 

(doručení jednotlivě): 

Magistrát města Prostějova - vývěska 

Obecní úřad Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 + vývěska 

R/SÚ 

A/A 

 

Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Olšany u Prostějova: 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky zašlete 

vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad. 

 

 

Vyvěšeno dne: …………………….   Sejmuto dne: …………………….  

 

 

 

 

 

 

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