Magistrát města Prostějova
nám. T. G. Masar yka 130/14, 796 01 Prostěj ov
Stavební úřad Magistr átu města Prostěj ova
Prostějov, dne 14.11.2013
SpZn.: SÚ/2322/2013-Na
Č.j.: PVMU 139082/2013 61
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Pavel Navrátil, tel. 582 329 764
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
(dále jen "žadatel") podalo dne 18.10.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Silnice R46 MÚK Olšany"
na pozemcích parc. č. 54/2, 158/1, 160, 186/1, 186/2, 186/3 v katastrálním území Hablov, na pozemcích
parc. č. 304, 305/2, 305/3, 305/4, 356/3, 361/1, 361/2, 361/6, 361/8, 361/12, 362/1, 362/2, 362/3, 362/5,
362/6, 362/7, 362/10, 365, 366/1, 366/2, 367, 371, 375/3, 382/1, 382/2, 382/22, 388/1, 388/2, 847/2, 849,
970/3, 971/1, 971/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova a na pozemcích parc. č. 52/1, 52/3, 52/4,
52/15 v katastrálním území Žerůvky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
000 - objekty přípravy staveniště
SO 001 - Demolice stávajícího nadjezdu na sil. III/5707
SO 020 - Příprava území
100 - objekty pozemních komunikací
SO 101 - Úpravy sil. I/46
SO 110 - MÚK Olšany u Prostějova
SO 120 - Přeložka sil. III/5707
SO 134 - Úprava chodníku
SO 150 - Přístupová komunikace k ČOV
SO 180 - Dopravně inženýrská opatření
SO 186 - Oprava silnic
SO 190 - Dopravní značení ve správě ŘSD
SO 193 - Dopravní značení ostatních správců
200 - mostní objekty a zdi
SO 201 - Rozšíření mostu přes Blatu
SO 220 - Nadjezd na sil. III/5707
300 - vodohospodářské objekty
SO 301 - Úprava dešťové kanalizace sil. I/46
SO 302 - Dešťová kanalizace MÚK
SO 320 - Úprava Mlýnského náhonu
SO 330 - Úprava podchodu tlakové kanalizace v km 33,583
SO 340 - Úprava vodovodního podchodu v km 33,662
SO 380 - Rekonstrukce meliorací v km 33,820
400 - elektro a sdělovací objekty
SO 430 - Veřejné osvětlení
500 - objekty trubních vedení
SO 520 - Ochrana STL plynovodu v km 33,455
700 - objekty pozemních staveb
SO 760 - Protihluková stěna vlevo v km 33,420 - 33,590
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800 - objekty úpravy území
SO 801 - Vegetační úpravy
SO 810 - Rekultivace ploch doč. záboru a ploch ZS
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 zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den
9.1.2014 v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti ve dvoře radnice Magistrátu města Prostějova, nám. T. G.
Masaryka 130/14, Prostějov. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad
Magistrátu města Prostějova).
Seznam pozemků, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
parc. č. 361/3, 361/7, 361/13, 362/4, 363/2, 364/1, 364/2, 370/3, 370/4, 375/4, 382/16, 387, 388/3, 848
v katastrálním území Olšany u Prostějova a parc. č. 52/16 v katastrálním území Žerůvky.
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.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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.
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. Jan Košťál v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Za správnost vyhotovení: Pavel Navrátil
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Obdrží:
Žadatel a účastník řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Účastník řízení, jemuž se doručuje do vlastních rukou:
Ludmila Coufalová, Slatinky č.p. 68, 783 42 Slatinice
Ludmila Dokoupilová, Olšany u Prostějova č.p. 351, 798 14 Olšany u Prostějova
Jiří Svozil, Olšany u Prostějova č.p. 51, 798 14 Olšany u Prostějova
Tomáš Glabazňa, Chvalnov č.p. 2, Chvalnov-Lísky, 768 05 Koryčany
Josef Sekanina, Hablov č.p. 58, 798 14 Olšany u Prostějova
Hana Kliková, Rooseveltova č.p. 734/117a, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Jaroslav Krátký, Moravská č.p. 3962/1, 796 01 Prostějov 1
Stanislav Smékal, Slatinky č.p. 91, 783 42 Slatinice
Karel Urban, Hablov č.p. 19, 798 14 Olšany u Prostějova
JUDr. Pavel Štěpánek, Olšany u Prostějova č.p. 100, 798 14 Olšany u Prostějova
Jiří Škrabálek, Olšany u Prostějova č.p. 171, 798 14 Olšany u Prostějova
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
František Kořalka, Brandlova č.p. 3371/85, 695 01 Hodonín 1
Marcela Vysloužilová, U Parku č.p. 68, 783 49 Lutín
SYNTHOS Kralupy a.s., IDDS: dipgiuh
BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika, IDDS: 8mrdcwn
Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6
Obec Bystročice, IDDS: 7c9bntr
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Dotčený správní orgán:
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
Ostatní:
Obecní úřad Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 - vývěska
Obecní úřad Bystročice, IDDS: 7c9bntr - vývěska
Magistrát města Prostějova - vývěska
R/SÚ
A/A
Pro Obecní úřad Olšany u Prostějova, Obecní úřad Bystročice a Magistrát města 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, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

