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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a
speciální stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.10.2018 podal žadatel:

Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, na základě udělené písemné plné
moci v řízení zastoupena Ing. Jarmilou Najmanovou, IČO 87646137, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona v platném znění

stavební povolení
na stavbu:

„Technická infrastruktura pro výstavbu RD Veleboř, komunikace, kanalizace“

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/31378/18
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 237/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 238/1 (ovocný sad),
238/4 (ovocný sad), 238/45 (ovocný sad), 408/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 408/4 (ovocný sad),
408/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 452 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Veleboř.

Základní údaje o stavbě:
Stavebník:

Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov

Projektant:

Ing. Jarmila Najmanová, IČO 87646137, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh, ČKAIT 1201220
autorizovaný technik v oboru dopravní stavby

Zhotovitel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení
Dokončení stavby: 10/2022.

Stavba obsahuje:
Navržená komunikace nahradí stávající nezpevněnou účelovou komunikaci. Začátek úseku je napojen na
silnici 111/31550, konec úseku navazuje na stávající asfaltovou komunikaci.
Sjezdy k rodinným domům jsou jednotné šířky 5,0m. Jejich situování bude přizpůsobeno požadavkům
vlastníků parcel pro výstavbu rodinných domů. Umístění sjezdů není předmětem této projektové
dokumentace. Osová délka komunikace: 216,71m. Výškové vedení komunikace je patrné z výkresové části
projektové dokumentace. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky danými poloměry
oskulační kružnice ve vrcholu. Příčný sklon vozovky je jednostranný, 2,0%, sklon zemní pláně jednostranný,
3,0%. Komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, šířka vozovky mezi obrubníky je 5,50m.
Při návrhu rekonstrukce komunikace byl zapracován požadavek min. vzdálenosti od paty stávajících sloupů
VN od vozovky 2,5m (2ks) a 3,0m od paty sloupu umístěném na p.č. 408/11, k.ú. Veleboř.
Třída dopravního zatížení: V - hodnota průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel pro
všechny jízdní pruhy (TNVk) :15 až 100.
Komunikace je určena pro zejména pro osobní vozidla, dále pro nákladní vozidla - dopravní obslužnost
(odvoz odpadů, technika HZS apod.).
Vzhledem k malé předpokládané intenzitě dopravního provozu nejsou řešeny komunikace pro chodce provoz vozidel a chodců je společný.
Návrhová úroveň porušení vozovky: D2
Návrhová rychlost je 30 km/hod.
Přechody pro chodce ani místa pro přecházení nejsou navrženy.
Skladba obslužné komunikace
asfaltový
beton ACO 11 (ABS II)
50 mm
střednězrnný
- spojovací postřik
0,3kg/m2
- obalované kamenivo
ACP 16+ (OKS 1)
50 mm
- infiltrační postřik
0,7kg/m2
- štěrkodrť (32/63)
ŠDA
200 mm
- štěrkodrť (frakce 0/53)
min.ŠDB
150 mm
Úprava pláně se zhutněním min. Edef,2 zemní 45 Mpa
pláně =
Celkem

EN131081
ČSN 736129
EN 13108 1
ČSN 736129
ČSN 73 6126
ČSN 73 6126

450 mm

Silniční obrubníky 150/250/1000mm budou uloženy v betonovém loži s opěrou, třída betonu C16/20 nXFl.
Větší část obrubníků bude u navazujících zelených pásů situovaných v sousedství nadzemního vedení VN
uložena „naležato".
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Komunikace provádět dle ČSN 73 6121-31 a souvisejících norem, platných TP a vzorových listů
Barevné provedení: betonové výrobky v barvě přírodní (šedé).
Součástí SO 01 Komunikace jsou tři uliční vpusti, které jsou přípojkami dešťové kanalizace PVC SN12 DN 150
napojeny do nové dešťové kanalizace (přípojky jsou součástí SO 04 Dešťová kanalizace).
Směrové vedení:
Trasa je vedena s vloženými kruhovými oblouky bez přechodnic.
Výškové řešení:
Terén je mírně až více svažitý. Výškové vedení komunikace je patrné z výkresové části projektové
dokumentace. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky, danými poloměry oskulační
kružnice ve vrcholu.
Příčný sklon vozovky je jednostranný, 2,0%, sklon zemní pláně jednostranný, 3,0%.
Svahování je navrženo ve sklonu 1:2.
Pro sjezdy k rodinným domům budou využity přejezdné betonové obrubníky 150/150/1000mm v betonovém
loži s opěrou, napojení na průběžné silniční obrubníky bude přechodovými silničními obrubníky (levé a
pravé).
Sjezdy k budoucím rodinným domům budou šířky 5,0m. Jejich situování bude přizpůsobeno požadavkům
vlastníků parcel pro výstavbu rodinných domů. Sjezdy nejsou součástí řešené projektové dokumentace.
Je navrženo nové dopravní značení.

SO 04 Dešťová kanalizace
Jedná se o objekt gravitační kanalizace umístěný na pozemku určeném pro vedení inženýrských sítí a
obslužné komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domů.
Odvodnění komunikace je navrženo do uličních vpustí napojených na nově navrženou dešťovou kanalizaci
DIM 250, která je svedena do stávajícího propustku vedeného příčně v tělese silnice III. třídy.
Odtok dešťových vod do betonového propustku DN400 pod silnicí č. lll/31550 je navržen jen pro část nové
komunikace. Většina nově navržených zpevněných ploch v rámci SO 01 Komunikace je odvodněna na přilehlý
zelený pás zeleně, a to na obecním pozemku p.č.238/1. Podpovrchový vsak dešťových vod byl vyloučen
inženýrsko-geologickým průzkumem. V lokalitě se vyskytuje podloží zemin slabě až velmi slabě propustných.
Pro retenci dešťových vod budou sloužit 2 betonové šachty umístěné přímo na trase dešťové kanalizace.
V rámci projektu pro stavební povolení bylo více podpořeno povrchové vsakování oproti projektu pro územní
řízení, z tohoto důvodu jsou nadále uvažovány jen 3 uliční vpusti. Vpusti s označením Vp2, Vp3 a Vp5 byly
zrušeny.
Dešťové vody jsou dále od přechodu propustkem vedeny stávajícím svodným průlehem do vodního toku
Okenice, správa toku Lesy ČR s.p, číslo hydrologického povodí 4-10-02-0530-0-00.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u RD budou likvidovány individuálně na soukromých pozemcích.
Poklopy v komunikaci jsou navrženy bez převýšení, šachta v trávníku je navržena s převýšením poklopu 30
cm nad terénem. V komunikaci bude osazen poklop z tvárné litiny třídy D400 s tlumící vložkou a pružnou
západkou, v trávníku bude osazen poklop třídy B125.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, (bude vybrán na základě výběrového řízení), který
je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti, podle
zvláštních předpisů.
3. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět i změny v těchto skutečnostech, v souladu s ustanovením §
152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
4. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v § 152 až
160 stavebního zákona.
5. Stavebník je povinen u stavby financované z veřejného rozpočtu, v souladu s § 152 odst. 4
stavebního zákona, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a stavební autorský
dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
6. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby.
7. Stavebník zajistí, spolu s osobou vykonávající stavební dozor, soulad prostorové polohy stavby
s ověřenou dokumentací. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o
vytýčení stavby oprávněným geodetem.
8. Na staveništi bude stavebníkem zajištěno na viditelném místě vyvěšení tabule, na které bude
uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatele), který
orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby. Stavba musí být na viditelném místě označena
štítkem „Stavba povolena“.
9. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích vlastníků (správců) a musí být respektovány jejich bližší
podmínky. Stavebník je povinen jim oznámit, nejméně v týdenním předstihu, započetí stavebních
prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a
vyžádat si jejich odborný dozor.
10. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých sítí a s tímto
vytýčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební
práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců), v souladu s jejich
vyjádřeními. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením. Dále bude
jejich zodpovědný pracovník přizván ke kontrole a souhlasu před záhozem vedení ve výkopu.
11. Vyskytnou–li se při provádění prací vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby
přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
12. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární
prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost související s přesunem
sypkých hmot. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely
stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.
13. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic
souvisejících s předmětnými objekty stavby.
14. Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek, ohrožujících jakost
povrchových a podzemních vod, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané
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mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k negativnímu ovlivnění
odtokových poměrů v dané lokalitě.
16. U výjezdu ze staveniště na pozemní komunikaci stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel,
aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů,
zejména § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích).
17. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu. Po ukončení
prací budou dotčené pozemky stavebníkem uvedeny do původního stavu.
18. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 - ti dnů Archeologickému ústavu AV
ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provádění záchranného
archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit
provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
19. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro zajištění
kontrolní prohlídky stavby:


Předání staveniště, umístění objektů zařízení staveniště, vytýčení stavby



Výstavba dešťové kanalizace



Uzemní práce, provedení podkladových vrstev



Kontrola postupu prací



Dokončovací práce, osazení dopravního značení

20. Stavba bude dokončena do 10/2022.
21. Stavba bude prováděna zhotovitelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění
stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím
nebo jiným opatřením speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací,
dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
22. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4 přílohy č. 2
k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění.
23. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství.
O použití veřejného prostranství musí být zažádáno u příslušného městského úřadu.
24. Po dokončení stavby je stavebník povinen podat u speciálního stavebního úřadu žádost o vydání
kolaudačního souhlasu, dle § 122 stavebního zákona. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba
užívána. Přílohou žádosti o kolaudaci stavby bude zpráva o výsledcích provedeného
archeologického výzkumu.
25. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů,
vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
26. Stavebník předloží s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení
stavby a geometrický plán stavby (pokud bude stavba předmětem vkladu do katastru nemovitostí),
v souladu s ustanovením § 121 stavebního zákona.
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27. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
uvedených ve vyjádření pod č. j. 1102985618 ze dne 26.02.2018.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
uvedených ve vyjádření ze dne 11.07.2018 pod č. j. 5001742684.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, Jílová 6, 787
01 Šumperk, uvedených ve vyjádření ze dne 26.10.2018 pod č. j. 084/09/2018.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního
úřadu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 20.07.2017 pod č. j. MUMOŽP/19340/17.
31. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, úseku odpadového
hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 19.07.2017 pod č. j.
MUMO-ŽP/19338/17.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených v souhlasu ze dne
12.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19191/17 a dále podmínek uvedených v závazném stanovisku –
souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ze dne 19.09.2017 pod č. j.
MUMO-ŽP/26851/17 a změně ze dne 15.11.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/32874/17.
33. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany
přírody, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 03.07.2017 pod č. j. MUMOŽP/19339/17.
34. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru stavebního úřadu, orgánu ochrany
ovzduší, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedených ve vyjádření ze dne 12.07.2017 pod č. j. MUMOOSU/19336/17.
35. Stavebník zajistí splnění podmínek Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk,
Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, uvedených ve vyjádření ze dne 12.10.2018 pod č. j.
SSOK/Hl/369/ŠU 20902/2018 a ze dne 16.01.2019 pod č. j. SSOK/Hl/35/CE 933/2019.
36. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3, uvedených ve vyjádření ze dne 02.06.2017 pod č. j. 630689/17 a dodatku ze
dne 11.08.2017.
37. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Lesy České Republiky s.p., Správa toků – oblast
povodí Moravy U skláren 781, 755 01 Vsetín, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01
Šumperk, uvedených ve vyjádření ze dne 21.09.2018 pod č. j. LCR957/005944/2018.

Vydaná rozhodnutí, na která toto rozhodnutí navazuje:


Územní rozhodnutí pro umístění stavby, ze dne 27.09.2018 pod č. j. MUMO-OSU/26785/18/18
s nabytím právní moci dne 05.01.2019, vydané MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu,
oddělením stavebního úřadu – úsekem stavebního úřadu

Odůvodnění:
Dne 31.10.2018 podal stavebník – Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, na základě
udělené písemné plné moci v řízení zastoupena Ing. Jarmilou Najmanovou, IČO 87646137, Zvole č.p. 292,
789 01 Zábřeh, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
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Územní rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 27.09.2018 pod č. j. MUMO-OSU/26785/18/18 s nabytím
právní moci dne 05.01.2019, bylo vydáno MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením
stavebního úřadu – úsekem stavebního úřadu
Souhlas obecného stavebního úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, byl vydán MěÚ Mohelnice,
odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu –úsekem stavebního úřadu, dne 08.01.2019 pod č.
j. MUMO-OSU/242/19.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost o stavební povolení nebyla úplná, speciální stavební úřad přípisem ze
dne 15.11.2018 pod č. j. MUMO-OSU/33052/18 vyzval žadatele k jejímu doplnění a zároveň usnesením
stanovil lhůtu k provedení úkonu v délce trvání 60 dnů ode dne doručení výzvy a řízení přerušil. Žadatel
potřebné podklady doplnil k datu 08.01.2019.
Následně speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne 09.01.2019 pod č. j. MUMO-OSU/882/19, zahájení
stavebního řízení, formou veřejné vyhlášky, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům na úředních
deskách Městského úřadu Mohelnice a Obecního úřadu v Klopině a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Dotčené orgány, stavebníka a účastníky řízení ( mimo účastníka řízení Jany Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew
Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the), kterému se prokazatelně nedaří doručovat),
speciální stavební úřad uvědomil jednotlivě.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do deseti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení
řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s upozorněním, že
k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dále
speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů stanovil lhůtu v délce trvání od 13.02.2019 do 20.02.2019, pro seznámení se s podklady
pro vydání rozhodnutí.
Ve výše uvedené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny žádné námitky ani připomínky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace byla vypracována osobou
s příslušnou autorizací, Ing. Jarmilou Najmanovou, IČO 87646137, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh, ČKAIT
1201220 autorizovaný technik v oboru dopravní stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na stavby a je v souladu s územním rozhodnutím pro umístění stavby vydaným MěÚ
Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu, stavebním úřadem dne 27.09.2018
pod č. j. MUMO-OSU/26785/18, s nabytím právní moci dne 05.01.2019 a souhlasem obecného stavebního
úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaným MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu,
oddělením stavebního úřadu, dne 08.01.2019.2018 pod č. j. MUMO-OSU/242/19. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník prokázal, že má pro potřebu realizace stavby k pozemkům parc. č. 237/5 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 238/1 (ovocný sad), 238/4 (ovocný sad), 238/45 (ovocný sad), 408/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 408/4 (ovocný sad), 408/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), list vlastnictví 10001, právo
vlastnické, což bylo doloženo výpisem z katastru nemovitostí ze dne 15.11.2018 a k pozemku p. č. 452
(ostatní plocha, silnice) v k. ú. Veleboř, list vlastnictví 201, udělen souhlas se stavebním záměrem vlastníkem
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pozemku – Olomouckým krajem – právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic
Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Stanoviska sdělili:


Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Lidická 56, 787 01 Šumperk, souhlasné závazné
stanovisko ze dne 08.10.2018 pod č. j. KHSOC/25800/2018/SU/HOK.



Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Lidická 72A, 787 01 Šumperk,
souhlasné závazné stanovisko ze dne 02.10.2017 pod č. j. HSOL-6448-2/2017



Policie ČR – DI, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, kladné
stanovisko ze dne 26.07.2018 pod č. j. KRPM-93806-1/ČJ-2018-140906



Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaný MěÚ
Mohelnice, odborem životního prostředí, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, U Brány
2, 789 85 Mohelnice, dne 18.09.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/26851/17 a změna ze dne 15.11.2017 pod
č. j. MUMO-ŽP/32874/17



Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 10.09.2018 pod č. j. PM13168/2018/5203/Vrab

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení,
ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která
vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být dotčena
práva, odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být
přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k sousednímu pozemku.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených, neboť neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby.

Speciální stavební úřad vycházel při stanovení podmínek z následujících podkladů rozhodnutí, doložených
pro jeho vydání:


Ověřená projektová dokumentace stavby



Územní rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 27.09.2018 pod č. j. MUMO-OSU/26785/18/18
s nabytím právní moci dne 05.01.2019, vydáno MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu,
oddělením stavebního úřadu – úsekem stavebního úřadu



Souhlas obecného stavebního úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, byl vydán MěÚ
Mohelnice, odborem stavebního úřadu, oddělením stavebního úřadu –úsekem stavebního úřadu,
dne 08.01.2019 pod č. j. MUMO-OSU/242/19.
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Soupis pozemků stavbou dotčených - parc. č. 237/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 238/1
(ovocný sad), 238/4 (ovocný sad), 238/45 (ovocný sad), 408/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
408/4 (ovocný sad), 408/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 452 (ostatní plocha, silnice) v k.ú.
Veleboř.



Soupis pozemků sousedních – p. č. 223, 209/2, 238/39, 221, 234/2, 238/43, 238/44 vše v k. ú.
Veleboř



Plán kontrolních prohlídek stavby



Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod č. j. 1102985618 ze dne
26.02.2018.



Vyjádření společnosti GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 11.07.2018 pod č. j.
5001742684.



Vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, Jílová 6, 787 01 Šumperk, ze dne
26.10.2018 pod č. j. 084/09/2018.



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, ze dne 20.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19340/17.



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, úseku odpadového hospodářství, U Brány 2,
789 85 Mohelnice, ze dne 19.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19338/17.



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 12.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19191/17 a dále souhlas
k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ze dne 19.09.2017 pod č. j. MUMOŽP/26851/17 a změna ze dne 15.11.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/32874/17.



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, ze dne 03.07.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/19339/17.



Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru stavebního úřadu, orgánu ochrany ovzduší, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, ze dne 12.07.2017 pod č. j. MUMO-OSU/19336/17.



Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13
Vikýřovice, ze dne 12.10.2018 pod č. j. SSOK/Hl/369/ŠU 20902/2018 a ze dne 16.01.2019 pod č. j.
SSOK/Hl/35/CE 933/2019.



Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze
dne 02.06.2017 pod č. j. 630689/17 a dodatku ze dne 11.08.2017.



Vyjádření společnosti Lesy České Republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy U skláren 781,
755 01 Vsetín, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk, ze dne 21.09.2018 pod
č. j. LCR957/005944/2018.



Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 15.06.2018
pod zn. 0200767896



Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, Břevnov, ze
dne 20.06.2018 pod zn. UPTS/OS/196583/2018



Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne
15.06.2018 pod zn. E22539/18



Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne
15.06.2018 pod zn. MW000008572784055

Strana 9 (celkem 12)

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/31378/18

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je
nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).
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 (dle § 82 odst. 2 správního řádu).
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Bc. Pavla Kapusníková
vedoucí oddělení stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se
nevyměřuje.
(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a
§18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Vzhledem k tomu, že účastníkovi řízení paní Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH
Chichester, United Kingdom (the), se nedaří doručovat, neboť se nachází v zahraničí, v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, a v návaznosti na ustanovení § 32
odst. 3 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno
vyvěšením oznámení na úřední desce Města Mohelnice a úřední desce Obce Klopina, dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Patnáctý den po vyvěšení se
rozhodnutí považuje za doručené.
Toto oznámení se též zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na
webových stránkách www.mu-mohelnice.cz a /www.klopina.cz.

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Obec Klopina, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov ( v řízení zastoupena Ing. Jarmilou Najmanovou, Zvole č.p. 292,
789 01 Zábřeh)
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Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01
Šumperk 1, Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the), Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona:
Vítězslav Martykán, Kosmonautů č.p. 543/8, 789 01 Zábřeh, Klára Kalábová, V Oleškách č.p. 333/11, Skrbeň,
783 35 Horka nad Moravou, Kristýna Zatloukalová, Jeřmaň č.p. 19, 783 25 Bouzov, Zdeněk Renda, Veleboř
č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov, Kateřina Rendová, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov, Ing. Jiří Švéda,
Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov, Marta Švédová, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov, Iveta
Libánková, Veleboř č.p. 69, Klopina, 789 73 Úsov, Martin Zbořil, Veleboř č.p. 26, Klopina, 789 73 Úsov,
ÚSOVSKO a. s., Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00
Praha 5, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10,

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

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

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a §
18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ing. Jarmila Najmanová, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh (zastupující Obec Klopina, Klopina č.p. 116, 789 73
Úsov)
Vítězslav Martykán, Kosmonautů č.p. 543/8, 789 01 Zábřeh
Klára Kalábová, V Oleškách č.p. 333/11, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
Kristýna Zatloukalová, Jeřmaň č.p. 19, 783 25 Bouzov
Zdeněk Renda, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov
Kateřina Rendová, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov
Ing. Jiří Švéda, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov
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Marta Švédová, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov
Iveta Libánková, Veleboř č.p. 69, Klopina, 789 73 Úsov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, DS: PO, ur4k8nn
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Martin Zbořil, Veleboř č.p. 26, Klopina, 789 73 Úsov, DS: FO, grfvnyz
ÚSOVSKO a. s., Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, DS: n58u2xz
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: 5azegu5
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS: ukmjjq2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, qr2gxwu
Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the) – doručováno
veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Měú Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova č.p. 74/6, Nová Ulice, 779 00
Olomouc 9, DS: OVM, 7zyai4b
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č.p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM,
ufiaa6d
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č.p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, 6jwhpv6

Na vědomí:
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO,
e2uvpqj
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO,
e8jcfsn
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
Město Mohelnice + úřední deska, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Obec Klopina + úřední deska, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, DS: OVM, rbyar9m
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