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Stavebník
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
jehož jménem jedná
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 31,
602 00 Brno
v zastoupení na základě plné moci společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

OLOMOUC

KUOK 63711/2021
KÚOK/94145/2020/ODSH-SH/131

Ing. Bartoněk

15. 6. 2021

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
(navazující řízení)
doručované veřejnou vyhláškou

Stavebník, Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, jejímž jménem jedná Mgr. David
Fiala, ředitel Závodu Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 602 00 Brno,
v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova
271/13, 602 00 Brno, podal dne 27. 8. 2020 žádost o vydání stavebního povolení
na stavbu
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“
v rozsahu stavebních objektů vyjmenovaných v žádosti. Dne 16. 9. 2020 stavebník zúžil
podanou žádost o stavební objekt SO 173 Provizorní napojení silnice I/55 v Přerově –
Předmostí a následně dne 14. 6. 2021 upravil rozsah stavebního objektu SO 226
Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55.
Stavební řízení je po této úpravě vedeno v rozsahu stavebních objektů silnice I. třídy:
SO 116 - Přeložka silnice I/55 v Přerově - Předmostí
na pozemcích parc. č. st. 471, st. 473, st. 511, st. 516, st. 616, 243/2, 541/1, 633/17,
633/18, 633/20, 633/21, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26, 633/27, 633/28, 633/29,

633/30, 633/31, 633/32, 633/33, 633/34, 633/35, 633/36, 633/37, 633/38, 633/39, 633/40,
633/42 a 633/81 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 172 – Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137
na pozemcích parc. č. 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196 a 1197 v kat. území Dluhonice a obci Přerov,
na pozemcích parc. č. 527, 633/54 a 633/84 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
na pozemcích parc. č. 633/41 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 705 – Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 2
na pozemcích parc. č. st. 471, 526/9, 541/1, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26,
633/27, 633/28, 633/29, 633/30, 633/31, 633/40, 633/41, 633/42 a 633/81 v kat. území
Předmostí a obci Přerov.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu bylo vydáno územní
rozhodnutí č. 32/2006 Městským úřadem Přerova, Stavebním úřadem dne 3. 3. 2006 pod
č.j. SÚ-3229/2005-Kl a rozhodnutí č. 82/2019 o změně územního rozhodnutí 32/2006
vydal Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení územně správní dne
19. 11. 2019
pod
č.j.
SMOL/240886/2019/OS/US/Sem,
Sp.
zn.:
SSMOL/175637/2018/OS. Souhlas pro povolení stavby dle ust. § 15 odst. 2 stavebního
vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne
30. 4. 2021 pod č.j. KUOK 47265/2021, sp.zn. KÚOK/45879/2021/ODSH-SH/131.
Vedené stavební řízení je v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedeném k záměru nebo jeho změně,
které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Stavební řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále jen „liniový zákon“), neboť se jedná
o stavbu dopravní infrastruktury v souladu s ust. § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona.
Stručný popis povolovaných stavebních objektů:
SO 116 - Přeložka silnice I/55 v Přerově - Předmostí
V křižovatce MÚK Přerov-sever přechází komunikace D55 ze samostatné trasy
od Olomouce do peáže s D1. Do Přerova pokračuje dopravní zátěž po větvích objektu
SO 104 ve směru Olomouc - Přerov, Ostrava - Přerov, Brno - Přerov. V km 0,796.147
v místě začátku úpravy SO 116 Přeložka silnice I/55 v Přerově - Předmostí jsou připojeny
větve SO 104-V2 přivádějící dopravu od Ostravy, Olomouce, Brna do Přerova, SO 104V10 vedoucí dopravu od Přerova do Olomouce a Brna a SO 104-V9 vedoucí dopravu
od Přerova do Ostravy. Na konci úpravy km 1,034.458 se na objekt SO 116 napojuje
vedení silnice I/55 přes železniční trat' Přerov - Ostrava po estakádě a včetně MÚK s ČD
Přerov – Předmostí, která je součástí navazující stavby „I/55 MÚK s ČD PřerovPředmostí”, která je v současné době ve výstavbě. Větve MÚK s ČD bude možné využít
pro zajištění provizorního provozu při stavbě D1-0136, tzn. zajištění obousměrného
provizorního provozu na vjezdu do Přerova.
Stavební objekt SO 116 je navržený v kategorii MS4 16,0/16,0/60, jedná se o směrově
nerozdělenou pozemní komunikaci s volnou šířkou 16,00 m. Délka objektu SO 116 je
238,311 m. Trasa je vedena mimo obytné lokality po zemědělsky obdělávaných
pozemcích a zahrádkářské kolonii v Přerově - Předmostí. U pravé paty zemního tělesa
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SO 116 je vedena trasa polní cesty SO 153 Souběžná polní cesta podél silnice I/55
vpravo. Po levé straně je navržena v nezpevněné krajnici protihluková stěna (SO 705).
SO 172 – Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137
Předmětem objektu je provizorní propojení MÚK Přerov-sever s dvoupruhovou
komunikací realizovanou ve stavbě D1 -0137 - SO 172. Funkcí stavebního objektu
je zajistit provoz ve směru Olomouc - Přerov a Přerov - Olomouc po rekultivaci části
stávající silnice I/55 v Přerově - Předmostí. Dále pak nově napojit silnici II/150 ve směru
od Rokytnice na nově navrženou MÚK Přerov-sever. V km 1,503.363 104-V1 resp. km
0,000.000 104-V4(V6) je stanovené rozhraní staveb „D1 - 0136 Říkovice - Přerov” a „D555502 Kokory - Přerov”. Realizace stavby „D1 - 0136 Říkovice - Přerov” se v projektové
dokumentaci předpokládá před stavbou „D55 Kokory - Přerov”. Jestliže bude stavba „D55
Kokory - Přerov” realizována dříve, nebude se SO 172 realizovat, jelikož v rámci stavby
„D55 Kokory - Přerov” je řešena přeložka silnice II/150 mimo trvalý zábor D1-0136.
V rámci tohoto objektu budou realizovány tři provizorní komunikace. Vzhledem
k výškovému řešení větví MÚK Přerov-sever a provizorní komunikace (SO 172 stavby
0137) nelze provizorní komunikaci SO 172 stavby Dl -0136 budovat po polovinách
a zachovat tak provoz na Rokytnici. Nejdříve se vybuduje provizorní komunikace SO 172část II., která zajistí provoz ve směru z/do Rokytnice a teprve poté bude provedeno
napojení provizorní komunikace na nový stav MÚK Přerov-sever (SO 172) a provizorní
komunikace na Rokytnici (SO 172-část III.).
S ohledem na odvodnění se na SO 172-část II. v km 0,104.566 vybuduje provizorní
propustek DN600 délky 20 m, který je vyústěný do provizorního příkopu se zaústěním
do stávajícího propustku realizovaného ve stavbě D1 - 0137. V rámci objektu SO 172část III. se upraví výtok ze stávající propustku a napojí se za pomocí příkopu do retenčního
příkopu SO 390.
Provizorní komunikace jsou navrhovány na návrhovou rychlost 30 km/hod. Šířka jízdních
pruhů na SO 172 (navázání na větve SO 104) je 3,50 m, pruh pro odbočení vlevo má
šířku 3,60 m. SO 172-část II. a SO 172-část III. (směr Rokytnice) mají základní šířku
jízdních pruhů 3,00 m Délka úpravy SO 172 je 75,459 m, délka SO 172-část II. je 111,769
m a délka SO 172-část III. je 34,904 m. Napojení a odpojení SO 172-část III. je navrženo
do hrany stávajících zpevněných ploch.
SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
Most je součástí úpravy dopravního řešení stávající silnice I. třídy č. 55. Stávající most
převádí občasnou vodoteč „odlehčovací kanál“ pod silnicí I/55. Objekt SO 226 je rozdělen
na dva podobjekty, přičemž předmětem tohoto povolení je pouze část zahrnující stavební
úpravu mostu na návodní straně (zbývající část již byla realizována ve stavbě I/55 MÚK
s ČD Přerov Předmostí). V rámci stavby I/55 MÚK s ČD byla zbudováno i provizorní
připojení silnice I/55 na stávající sít komunikací v Přerově. Po převedení dopravy z I/55
směrem na MÚK Přerov – sever, může být odtěženo těleso přebytečného původního
násypu sil. I/55 a může být zrealizována vlastní úprava mostu spočívající v demolici
přebytečné části původní mostní konstrukce. Délka určená pro demolici na vtokové straně
26,0 m (bez křídel). Délka nové části konstrukce na vtokové straně je 1,0 m (je použit
nový díl pro ukončení čela místo zapravování polodrážky na původním prvku
pro vytvoření hladkého čela). První nový díl na vtoku bude spojen proti vzájemnému
posunu smykovými trny do vývrtu.
SO 705 – Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 2
U nové silnice I/55 je navržena vlevo ve směru staničení na straně u obytné zástavby
Přerov - Předmostí protihluková stěna (PHS) výšky 3,5 m. PHS začíná na staničení
0,1 km (SO 104) větve 9 MÚK Přerov - sever a končí na konci navrhované silnice I/55
v rámci MÚK Přerov - sever). Stěnu je nutno zrealizovat se zvukovou pohltivostí kategorie
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A3 (po upřesnění hlukové studie) směrem k silnici I/55. Naproti této PHS se nachází
rekreační oblast s chatami. Minimální neprůzvučnost protihlukové stěny musí být 25 dB.
Protihluková stěna je tvořena z železobetonových sloupků v modulu 4,0 m založených
hlubině na pilotách s výplní z železobetonových panelů. Osa protihlukové stěny
je ve vzdálenosti 1 m za lícem svodidla. Vzhledem k délce 336 m jsou ve stěně navrženy
únikové dveře.
Součástí stavby je i osazení svislých dopravních značek a nástřik vodorovného
dopravního značení v rámci stavebního objektu SO 192 Dopravní značení dálnice
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z přiložené projektové dokumentace zpracované
z 06/2018 č. zakázky 15-001-A1-PDSP společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova
271/13, 602 00 Brno, oprávněná osoba Ing. Ivo Kišš, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby, ČKAIT 1006134.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální
stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo
dopravy, ve smyslu ust. § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), a ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti

oznamuje
podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 144 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust.
§ 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, zahájení stavebního řízení, ve kterém podle
ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř.
důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Při doručování veřejnou vyhláškou se podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu
oznámení o zahájení vedeného stavebního řízení považuje za doručené patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě na odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
Olomouc (budova RCO – 14. p./dveře č. 1405). Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Speciální stavební úřad tímto zároveň vyzývá Ministerstvo životního prostředí, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 00
Praha 10 k vydání závazného stanoviska dle ust. § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů
na ŽP, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení.
Poučení podle stavebního zákona:
Účastník řízení může podle ust. § 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
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právního předpisu zabývá. 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 a druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ust. § 114 odst.
2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního
řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí,
že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Poučení podle liniového zákona:
Podle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle stavebního zákona, které je
řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
ust. § 112 stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli,
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
Podle ust. § 2 odst. 7 liniového zákona, pokud dotčený orgán příslušný k vydání
závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy
o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že
rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později
vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Toto neplatí pro vydání závazného
stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Vyjádření k podkladům:
Ke dni 21. 7. 2021, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek
dotčených orgánů, ukončí speciální stavební úřad dokazování a bude mít shromážděny
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci. V souladu s ust. § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební
úřad poskytuje účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovuje lhůtu 5 dnů po výše
uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich
(Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, pondělí, středa od 8:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek od 8:00
do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí.
INFORMACE
podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP
Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, je vedené
stavební řízení podle ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona o posuzování vlivů na ŽP
navazujícím řízením a Krajský úřad Olomouckého kraje jako speciální stavební úřad
ve věcech silnic I. třídy spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení zveřejňuje
ve smyslu ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP postupem podle ust. § 25 správního
řádu tyto informace:
 Kopie žádosti o stavební povolení a o její zúžení jsou přílohou tohoto oznámení
o zahájení stavebního řízení.
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Jedná se o záměr posouzený zákonem o posuzování vlivů na ŽP.
Do příslušné dokumentace pro účely navazujícího řízení lze nahlédnout u Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova
40a, Olomouc (budova RCO – 14. p./kancelář dveře č. 1405, pondělí, středa od 8:00
do 17:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00, nejlépe po předchozí
dohodě).
Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice Přerov“ v rozsahu stavebních objektů:
o SO 116 – Přeložka silnice I/55 v Přerově - Předmostí
o SO 172 – Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137
o SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
o SO 705 – Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 2
Povaha rozhodnutí je konstituvní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní
práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní
prostředí, které byly zveřejněny podle ust. § 16 zákona o posuzování vlivů na ŽP, se
lze seznámit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí
(www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP002X. Dále jsou v elektronické podobě zveřejněné
na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí na následujícím
odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP002X v rámci prioritního
dopravního záměru podle ust. § 23a zákona o posuzování vlivů na ŽP „D1 0136
Říkovice – Přerov“ vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 30. 11. 2016 pod
č. j. 63946/ENV/16.
Podle ust. § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP může veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP v navazujícím řízení uplatňovat
připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění
informací na úřední desce. K později uplatněným připomínkám veřejnosti nebude
přihlédnuto.
Informace o dotčených orgánech – jmenný seznam včetně uvedení kontaktních adres:
o Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha
o Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická
65, 100 10 Praha
o Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3,
779 00 Olomouc
o Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábř.
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
o Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
o Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
o Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor
služby dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
o Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 787 01 Přerov
o Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, K Mostěnici
375/9a, 750 02 Přerov
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o Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních
zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha
o Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská
34, 750 02 Přerov



Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující
řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona
o posuzování vlivů na ŽP, účastníkem navazujícího řízení se ve smyslu ust. § 9c
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP se stává též podle písm. a) uvedeného
ustanovení dotčený územní samosprávný celek, nebo podle písm. b) uvedeného
ustanovení dotčená veřejnost podle v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů
na ŽP, tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví,
a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla
alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1,
případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými
podpisy nejméně 200 osob. V podání písemného oznámení doloží dotčená veřejnost
splnění uvedené podmínky.



Podle ust. § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na ŽP může odvolání proti
rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení podat také dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru

Přílohy k informaci podle ust. 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP
• kopie žádosti o stavební povolení
• kopie zúžení žádosti o stavební povolení
• kopie úpravy žádosti o stavební povolení

Rozdělovník
Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
- stavebník a vlastník stavby – doručení do vlastních rukou
 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
jehož jménem jedná
David Fiala, ředitel Závodu Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 602 00
Brno
v zastoupení na základě plné moci společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
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Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
 vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li
být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno – doručení
do vlastních rukou
 Olomoucký kraj - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace kraje,
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
 Ředitelství silnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
 Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
 Hanzalík Josef, Náves 1/51, 750 02 Přerov
 Hanzalíková Alena, Náves 1/51, 750 02 Přerov
 Hanzalíková Jana, U Zbrojnice 47/4, 750 02 Přerov
 Oplocká Alena, Mikoláše Alše 228/5, 798 11 Prostějov
 Krejčiříková Marta, Náves 27/26, 750 02 Přerov
 Ing. arch. Langer Ladislav, Alojzov 186, 798 04 Alojzov
 Langer Pavel, Seifertova 583/18, 750 02 Přerov
Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena – doručení do vlastních rukou
 Ředitelství silnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (v souladu s ust.
§ 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu pozemku
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu – doručení veřejnou vyhláškou
ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje a též způsobem umožňujícím dálkový přístup


pozemky parc. č. 1177, 1178 a 1198 v kat. území Dluhonice a obci Přerov;



pozemky parc. č. st. 422, st. 477, st. 510, st. 512, st. 520, st. 521, st. 522, st. 544, st. 592,
st. 610, st. 611, st. 612, st. 613, st. 614, st. 615, st. 631, st. 814, st. 840, st. 859, st. 862,
st. 985, 30/1, 85/1, 86/2, 128/2, 128/3, 128/4, 128/6, 129/1, 129/3, 129/9, 130/1, 130/2,
130/3, 130/4, 130/5, 240/1, 240/3, 241/1, 241/2, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 242, 243/1,
243/3, 243/4, 243/5, 245, 246, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5,
250/6, 251/1, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 254/1, 254/2, 255/2, 256/1,
287/9, 291/1, 291/4, 291/5, 291/6, 307/3, 526/5, 539/2, 541/2, 542/3, 542/4, 549, 600, 601,
633/19, 633/52, 633/53, 633/63, 633/64, 633/71 a 633/85, vše v kat. území Předmostí
a obci Přerov;



pozemky parc. č. 4134, 4135/1, 4135/7, 4135/10, 4135/15, 4135/16, 4135/20, 4135/21,
4136/1, 4136/2, 4137, 4138, 4139, 6632/1, 6633/1, 6633/2, 6635/1, 6635/2, 6636/1,
6636/2, 6637/1, 6637/2, 6638/1, 6639/1, 6639/5, 6639/6, 6640/1, 6640/2, 6641/1, 6641/2,
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6641/4, 6642/2, 6642/5, 6643, 6653, 6655, 7279/1, 7279/2, 7279/3, 7279/4, 7279/5,
7279/6, 7279/7, 7279/8, 7279/22, 7279/44 a 7279/48, vše v kat. území a obci Přerov.
-



doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu na úředních
deskách příslušných úřadů a též způsobem umožňujícím dálkový přístup pro vyvěšení
a podání zprávy z důvodu informovanosti, avšak již bez právních účinků vztahujících
se na doručení:

Magistrát města Přerova – úřední deska, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov (s žádostí
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů,
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí)

Dotčené orgány a ostatní
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby
dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, K Mostěnici 375/9a,
750 02 Přerov
 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha
 Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65,
100 10 Praha
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00
Olomouc
 Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 00 Praha
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, zde
 Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený
orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství,
ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesa, vodoprávní
úřad a silniční správní úřad, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
 spis

V souladu s ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP a ust. § 2 odst. 5
zákona o urychlení výstavby, v návaznosti na ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona
je oznámení o zahájení stavebního řízení doručováno podle ust. § 25 správního řádu
veřejnou vyhláškou. Dle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP oznámení
o zahájení řízení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje a úřední desce Magistrátu města
Přerova a současně též způsobem umožňující dálkový přístup (viz elektronické
úřední desky na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz
a statutárního města Přerova: www.prerov.eu ). Zveřejňuje-li se písemnost na více
úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který je příslušným úřadem k vedení řízení.
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Záznam o zveřejnění oznámení:
Vyvěšeno dne ................….

Sejmuto dne ..…..............
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