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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Odbor stavebního úřadu MěÚ Mohelnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do 31.12.2017
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.10.2017, kterou podala
Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, kterou zastupuje
Ing. Jarmila Najmanová, IČO 87646137, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
v platném znění
rozhodl o umístění stavby
"technická infrastruktura pro výstavbu RD- Veleboř" (SO 01- komunikace, SO 02- splašková kanalizace,
SO 03- vodovod, SO 04- dešťová kanalizace, SO 05- plynovod, SO 06- veřejné osvětlení)
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 237/5, 238/1, 238/4, 238/39, 238/44, 238/45, 408/2, 408/4,
408/11, 449, 452 v katastrálním území Veleboř.

Popis umisťované stavby:
SO 01 Komunikace
Komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, šířka vozovky mezi obrubníky je 5,50 m. V návrhu
komunikace je zakresleno budoucí napojení další lokality pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k malé
předpokládané intenzitě dopravního provozu nejsou řešeny komunikace pro chodce - provoz vozidel a
chodců je společný. Přechody pro chodce ani místa pro přecházení nejsou navrženy. 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.

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu
č. j. MUMO-OSU/26785/18
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 umístěna na
pozemku parc. č. 237/5 skoro v celé ploše a dále bude komunikace zasahovat na pozemky parc. č. 238/4,
238/1, 408/11, 408/4, 408/2, 238/45 a 452 v k.ú. Veleboř.
SO 02 Splašková kanalizace
Lokalita nové výstavby bude napojena na stávající gravitační splaškovou kanalizaci s napojením do stávající
šachty Š90 na pozemku parc. č. 449, hloubka šachty 1,96m a dále kanalizace povede východním směrem po
pozemku parc. č. 452 a 408/11, kde se bude na hranici pozemku parc. č. 408/11 a 408/4 dělit na dva směry
a povede severním a jižním směrem po pozemcích parc. č. 237/5, 238/1, 408/4, 238/45 v k.ú. Veleboř.
Kanalizace je navržena jako dvě větve nové splaškové kanalizace s označením CVII a CVIIa. Délka větve CVII
bude 468 m a délka větve CVIIa bude 50 m. Dále bude umístěno 10 ks betonových šachet dle situačního
výkresu.
Ke stavebním parcelám jsou navrženy odbočky splaškové kanalizace se zakončením v revizní šachtě (celkem
8 ks v celkové délce 51 m), které budou umístěny na pozemcích parc. č. 238/4, 238/39, 238/44 v k.ú.
Veleboř.
SO 03 Vodovod
Stavební objekt řeší návrh nové větve vodovodu o celkové délce 206 m. Napojení nového vodovodu bude v
místě stávajícího hydrantu H8, který bude přemístěn. Stávající vodovod je proveden z materiálu PVC D110,
v napojení bude materiál zachován. Vodovod bude umístěn na pozemcích parc. č. 237/5, 238/4, 408/4,
238/45, 238/39, 238/44 v k.ú. Veleboř.
Nový vodovod bude zároveň sloužit pro požární účely, je navržen jeden požární nadzemní hydrant umístěný
v přidruženém zeleném pásu komunikace. Součástí stavby vodovodu je provedení 8 ks vodovodních
přípojek v délce 42 m.
SO 04 Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace bude navržena pro odvodnění komunikace do nově navržených uličních vpustí
napojených na nově navrženou dešťovou kanalizaci DN 250, která je svedena do stávajícího propustku
vedeného příčně v tělese silnice III. třídy. Přípojky dešťové kanalizace (připojení uličních vpustí) - DN 150,
PVC SN8.
Odtok dešťových vod do propustku DN400 pod silnicí č. III/31550 bude zpomalen systémem retenčních
nádrží v kombinaci se vsakem pomocí drenážních trubek. Část dešťových vod z komunikace bude povrchově
odvedena na obecní pozemek a zde zasakována povrchově. Pro retenci dešťových vod budou sloužit
betonové šachty umístěné přímo na trase dešťové kanalizace. Na základě inženýrsko-geologického
průzkumu byl navržen podpovrchový vsak systémem drenážních trubek, a to na obecním pozemku parc. č.
238/1 v k.ú. Veleboř.
Dešťové vody jsou dále od přechodu propustkem vedeny svodným průlehem do vodního toku Okenice.
Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemcích parc. č. 237/5, 238/1, 408/11, 408/4, 238/45, 452 v k.ú.
Veleboř. Délka kanalizace bude 194 m a bude umístěno 6 ks šachet DN 1000 a DN 1500 a 5 ks uličních
vpustí dle projektové dokumentace.
SO 05 Plynovod
Jedná se o plynovodní větev v PE100 SDR11 dn 50 x 4,6 mm, ukončené na pozemku parc. č. 237/5,
ukončeného cca na západní hraně objektu parc. č. st. 81 v k.ú. Veleboř. Prodloužení plynovodního řadu
bude tedy v místě ukončení stávajícího plynovodního řadu dn 50 mm s prodloužením větve v dn 63 mm.
Stávající STL plynovodní síť lokality je provozována v tlakovém pásmu do 0,3 MPa a je v PE100. Plynovodní
větev je situována v místní komunikaci - nezpevněný povrch.
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Nové navržené přípojky plynu budou zásobovat zemním plynem 8 nových RD. Nové potrubí STL plynovodu
bude provedeno z trub z PE100 SDR 11.
Prodloužená plynovodní větev P1 je navržena v dimenzi dn 63 x 5,8 mm v délce 260,0 m. Na ni bude
vysazeno 8 ks přípojek PP1- PP8 v PE100 SDR11 dn 32x3,0 mm s ochranným pláštěm, v délce 10,4 m vodorovná část, 8 x 1,2 m - svislá část. Nové přípojky plynu budou ukončeny ve skříni pro HUP, regulátor a
plynoměr. Čela skříní budou situována na hranici veřejného a soukromého pozemku.
Plynovod včetně přípojek bude umístěn na pozemcích parc. č. 237/5, 238/4, 408/4, 238/45 v k.ú. Veleboř.
SO 06 Veřejné osvětlení
Dojde k rozšíření veřejného osvětlení o 9 ks parkových svítidel. Napojení nového veřejného osvětlení bude
provedeno ze stávající lampy VO naproti domu č.p. 66 na pozemku parc. č. 237/5. Z této lampy bude
vyvedeno nové zemní kabelové vedení AYKY 4x25mm2 o celkové délce trasy cca 231 m, které bude v trase
dle situace smyčkovat nové lampy č.1 veřejného osvětlení až po lampu č.9, která se bude nacházet na konci
nově budované komunikace. Umístění veřejného osvětlení bude na pozemcích parc. č. 237/5, 238/4, 408/4,
238/45 v k.ú. Veleboř.
Budou použity bezpaticové třístupňové sadové stožáry o jmenovité výšce 4,5m typ KL-5- 114/89/60. Lampy
budou osazeny sodíkovým svítidlem o výkonu 70W, předřadníkem a optickou mřížkou nerez.
Všechny lampy veřejného osvětlení budou uzemněny pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 mm o celkové
délce cca 230 m. Kabelové vedení AYKY 4x25mm2 bude uloženo v ochranném plastové chráničce KORUFLEX
50.
Uložení kabelů a chráničky bude ve výkopu, v zeleném pásu vedle plánované místní komunikace v hloubce
80 cm. Celková délka trasy nového vedení je cca 229m. Daná trasa je uvedena v koordinační situaci a
podrobné řešení stavebního objektu je zpracováno v samostatné složce pro SO 06 Veřejné osvětlení.
Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby (SO 05 a SO 06):
1.
Stavba bude umístěna pozemcích parc.č. 237/5, 238/1, 238/4, 238/39, 238/44, 238/45, 408/2,
408/4, 408/11, 449, 452 v katastrálním území Veleboř v souladu s ověřenou projektovou
dokumentací, jejíž součástí jsou situační výkresy s požadovaným umístěním stavby.
2.

O průběhu stavební činnosti je třeba vést jednoduché a přehledné záznamy (stavební deník).

3.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi, zejména ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. v platném znění (část pátá –
bezpečnost a ochrana zdraví při práci) ustanovení zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č.101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

4.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
a využívání území v platném znění a vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
v platném znění, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
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5.

Budou dodrženy podmínky MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, který vydal ke stavbě
vyjádření orgánu ochrany přírody ze dne 03.07.2017, č.j. MUMO-ŽP/19339/17:
Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před možným poškozením. Zvýšený důraz bude
kladen především na ochranu kořenových zón.
Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061- Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Trasy ing. sítí budou respektovat stávající dřeviny a v terénu budou vytyčeny tak, aby se nacházely
v maximální možné vzdálenosti od stromů a keřů, a aby po vytýčení jejich ochranného pásma
nebyla vyvolána nutnost kácení dřevin.
Ing. sítě budou ukládány mimo kořenové zóny stávajících dřevin, vymezených dle ČSN 83 9061.
Tam, kde to stanovištní podmínky neumožní, lze ing. sítě uložit do prostoru kořenové zóny, avšak
tak, aby výkop pro uložení nebyl umístěn blíže než 2,5 m od kmene stromu.
V případě, že by nebyla možná změna trasy, ani v dodržení min. odstup 2,5 m od stromu pro
otevřený výkop, bude pro uložená ing. sítí použita bezvýkopová technologie. Startovací a cílová
jáma budou provedeny mimo kořenové zóny dřevin. Použití této technologie bude vyznačeno
v projektové dokumentaci.
Při provádění výkopových prací v prostoru kořenových zón budou výkopové práce prováděny pouze
ručně tak, aby bylo minimalizováno poškození jednotlivých kořenů. Případná poranění stromů
budou na místě ošetřena.
Kořeny v prostoru výkopu, jejichž průměr bude roven nebo větší než 2 cm, nebudou přetínány. Ing.
sítě budou ukládány pod kořenovým systémem dotčených dřevin.
Stavebními pracemi nesmí dojít k narušení statických poměrů dřevin.
Pokud bude nutný ořez větví, bude postupováno šetrně a v souladu s arboristickými standardy.
Veškeré skládky materiálu, technika a zařízení staveniště, budou umístěny mimo kořenové zóny
stávajících dřevin.

6.

Budou dodrženy podmínky MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, který vydal ke stavbě
souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 18.09.2017, č.j. MUMO-ŽP/26851/17:
Před zahájením prací je investor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby
nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy.
V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. zajistí investor na vlastní náklad provedení
skrývky kulturní vrstvy půdy a její následné využití takto: trvale skrytá zemina z plochy 1363 m2 a dle
provedeného pedologického průzkumu do hloubky 0,3 m (předběžná bilance skrývky činí 408,90
m3) bude rozprostřena na východní části pozemku parc. č. 238/4 a to nad zastavitelnými plochami
z důvodu zlepšení půdního profilu. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy,
jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím je žadatel povinen vést protokol v souladu
s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky.
Žadatel je dále povinen : a) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další
etapy záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. b) doručit kopii pravomocného
rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu ( § 21) a to do
šesti měsíců ode dne jeho platnosti.
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7.

Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., která vydala ke stavbě souhlas s umístěním stavby
v ochranném pásmu ze dne 06.11.2017, zn. 1095478844:
Výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od stávajících podpěrných bodů vedení VN/ 22 kV
a 1,5 m od sloupů vedení NN/ 0,4kV, po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných
bodů vedení VN/ NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažení výkopů.
Výstavbou místní komunikace v OP VN vedení musí být zachována minimální výška vodičů nad
komunikací, i když se přímo pod vodiči nenachází, ale je v OP a musí být situována tak, aby hranice
této komunikace byla svou bližší částí, ve vztahu k vedení VN 22 kV, 2,5 m od paty sloupů (2ks)
umístěných na parc. č. 238/1 a 3 m od paty sloupu (1 ks) umístěném na parc. č. 408/11 v k.ú.
Veleboř.

8.

Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o., která vydala ke stavbě vyjádření ze dne 03.11.2017,
zn. 5001615183:
Stavba plynovodu a přípojek bude provedena v době mimo topnou sezónu k tomu oprávněnou
organizací. Propoj bude proveden na základě pracovního postupu schváleného pracovníkem
GridServices, s.r.o.

9.

Veškerý odpad vzniklý stavební činností musí být tříděn, využit nebo nezávadně zlikvidován u
oprávněného příjemce odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
a předpisy s ním souvisejícími. Během provádění stavby bude vedena evidence odpadů včetně
způsobu jejich likvidace.

10.

V zájmovém území se nacházejí stávající inženýrské sítě, jak vyplývá z doložených vyjádření a
stanovisek jejich vlastníků a správců – STL plynovod a plynárenské zařízení místních sítí
(GridServices, s.r.o.), nadzemní vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a.s.), vodovodní řad (ŠPVS, a.s.) a
síť elektronických komunikací (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Před zahájením zemních
prací je třeba zajistit vytýčení těchto vedení jejich vlastníky (správci) a polohu označit tak, aby
v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi
jednotlivými vedeními (včetně přípojek), dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech
podzemních vedení (pro činnosti v ochranných pásmech musí zhotovitel požádat o souhlas
s činností dle energetického zákona č.458/2000 Sb., v platném znění) a při provádění stavby budou
respektovány požadavky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých vlastníků (správců) sítí, kteří
projektovou dokumentaci odsouhlasili.

Účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov

Odůvodnění:
Dne 02.10.2017 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 08.12.2016 opatřením č.j. MUMO-OSU/36564/17 zahájení územního řízení
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního
jednání, protože mu poměry v území byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro

Strana 5 (celkem 11)

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu
č. j. MUMO-OSU/26785/18
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dotčené orgány a účastníci řízení byli upozorněni, že
k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Současně bylo v tomto
oznámení účastníkům řízení sděleno, že po uplynutí lhůty, kdy mohou uplatnit dotčené orgány svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, se stanovuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
lhůta 5 dnů pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim.
Jelikož jeden z účastníků řízení zemřel, bylo usnesením ze dne 10.01.2018, č.j. MUMO-OSU/1107/18 řízení
přerušeno do doby zjištění dědiců. Jakmile byl zjištěn okruh dědiců, stavební úřad dne 14.05.2018
usnesením č.j. MUMO-OSU/13905/18 přibral účastníky dědického řízení a opatřením ze dne 04.06.2018 č.j.
MUMO-OSU/16304/18 oznámil pokračování v řízení a vyzval účastníky, aby se seznámili s podklady
rozhodnutí. Nově přibraným účastníkům řízení byla možnost podat námitky či důkazy a to ve lhůtě 15 dnů
od převzetí. Všichni účastníci řízení se mohli ve lhůtě 5 dnů od 10.07.2018 seznámit se s podklady
rozhodnutí a vyjádřit se k nim v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního.
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou Ing. Martou Halámkovou (ČKAIT 1201220), Ing. Janou
Šoustalovou (ČKAIT 1201261), Ing. Martou Ottovou (ČKAIT 1201117) a Ing. Michalem Najmanem (ČKAIT
1201751), doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů,
správců inženýrských sítí a účastníků řízení.
Při posouzení žádosti vycházel stavební úřad z těchto podkladů:
- doklad o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí ze dne 19.09.2018- list vl. 62, 90, 116, 152, 168, 171,
196, 10001, 211, 213, 216, vše v k.ú. Veleboř,
- kopie katastrální mapy,
- plná moc k zastupování ze dne 26.10.2016 (Obec Klopina- Ing. Jarmila Najmanová),
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 14.09.2017 (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. – Obec
Klopina),
- vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 27.09.2017, zn. 5001581247,
- vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 03.11.2017, zn. 5001615183,
- smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní ze dne 18.09.2017 (Obec Klopina- GasNet, s.r.o.)
- vyjádření ŠPVS, a.s. Šumperk, ze dne 24.07.2017, zn. 134/06/2017,
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., Praha, ze dne 08.06.2017, zn. UPTS/OS/171583/2017,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, ze dne 02.06.2017, zn. E19531/17,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha, ze dne 02.06.2017, zn. MW000006302245355,
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, ze dne 02.06.2017, č.j. 630689/17,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 05.09.2017, zn. 0100800016,
- souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 06.11.2017, zn.
1095478844,
- sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha, ze dne 05.09.2017, zn. 0200645993,
- vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 27.09.2017, č.j. LCR957/005088/2017
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, ze dne 14.06.2017,
č.j. KRPM-77105-1/ČJ-2017-140906,
- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk ze dne 02.10.2017, HSOL-64482/2017,
- KHS Olomouckého kraje, Šumperk, závazné stanovisko ze dne 20.09.2017, č.j.
KHSOC/24507/2017/SU/HOK,
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MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, odd. stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství a speciální stavební
úřad, závazné stanovisko ze dne 06.09.2017, č.j. MUMO-OSU/24838/17,
MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, odd. stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství a speciální stavební
úřad, rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 20.08.2018, č.j. MUMOOSU/22334/17,
MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, odd. stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství a speciální stavební
úřad, rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 29.09.2017, č.j. MUMOOSU/26738/17,
MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, odd. stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství a speciální stavební
úřad, rozhodnutí povolení úpravy stávajícího připojení ze dne 13.10.2017, č.j. MUMO-OSU/29087/17,
MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, odd. stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství a speciální stavební
úřad, rozhodnutí povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy ze dne 27.09.2017, č.j.
MUMO-OSU/27516/17,
MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, oddělení stavebního úřadu, vyjádření ze dne 16.08.2017, č.j. MUMOOSU/24371/17
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření úseku odpadového hospodářství ze dne
19.07.2017, č.j. MUMO-ŽP/19338/17,
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření orgánu ochrany přírody ze dne 03.07.2017, č.j.
MUMO-ŽP/19339/17,
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, sdělení vodoprávního úřadu ze dne 20.07.2017, č.j. MUMOŽP/19340/17,
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, souhlas s návrhem trasy ze dne 12.07.2017, MUMOŽP/19191/17,
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 18.09.2017,
č.j. MUMO-ŽP/26851/17,
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření orgánu ochrany ovzduší ze dne 12.07.2017, č.j.
MUMO-ŽP/19336/17,
Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 15.08.2017, zn. PM038288/2017-203/Vrab,
Obec Klopina, vyjádření k PD ze dne 29.09.2017,
Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. ze dne 21.07.2017, zn. SSOK/Hl/160/ŠU 13365/2017
Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. ze dne 30.07.2018, zn. SSOK/Hl/281/ŠU/2018.

Stavební úřad posoudil stavbu dle § 90 stavebního zákona s tím, že stavba je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací - Územní plán Klopina. Řešená stavba je umístěna v zastavěném území a v a
zastavitelné ploše - v plochách s rozdílným způsobem využití –(PV) v ploše veřejných prostranství, (DS) v
ploše dopravní infrastruktury- silniční doprava, (BV) v ploše bydlení v rodinných domech- venkovské. Stavbu
je možné umístit v těchto plochách, dle regulativů územně plánovací dokumentace.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
V řízení bylo také zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven
okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu následovně:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov
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podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov
podle § 85 odst. 2 písm. a) písm. b) stavebního zákona
Martin Zbořil, Veleboř č.p. 26, Klopina, 789 73 Úsov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Iveta Libánková, Libina č.p. 767, 788 05 Libina
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
František Zbořil, Veleboř č.p. 62, Klopina, 789 73 Úsov
Obec Lipinka, Lipinka č.p. 82, 783 83 Troubelice
Stanislav Urbášek, Veleboř č.p. 7, Klopina, 789 73 Úsov
Marie Urbášková, Veleboř č.p. 7, Klopina, 789 73 Úsov
Vítězslav Martykán, Kosmonautů č.p. 543/8, 789 01 Zábřeh
Dřevovýroba Veleboř s.r.o., Veleboř č.p. 3, Klopina, 789 73 Úsov
Petr Hanousek, Troubelice č.p. 55, 783 83 Troubelice
Dagmar Hanousková, Troubelice č.p. 55, 783 83 Troubelice
Klára Kalábová, V Oleškách č.p. 333/11, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
ÚSOVSKO a. s., Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov
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
Miloslav Mareček, Veleboř č.p. 51, Klopina, 789 73 Úsov
Vladimíra Marečková, Veleboř č.p. 51, Klopina, 789 73 Úsov
PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská č.p. 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská č.p. 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pavel Sedlačík, Malá Štěpánská č.p. 2032/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Bohemia Faktoring, a.s., Letenská č.p. 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 011
CREDITFIELD, s.r.o., Sokolovská č.p. 5/49, Karlín, 186 00 Praha 86
Ing. Jiří Švéda, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov
Marta Švédová, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1
Hana Koukalová, Klopina č.p. 117, 789 73 Úsov
Roman Urbášek, Klopina č.p. 117, 789 73 Úsov

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se nevyjádřili.
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Upozornění:
Vzhledem k tomu, že danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází
na území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ul. č. 147, Brno a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o
organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v
Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní
nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným
předstihem.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení pro stavbu vodovodu a splaškové kanalizace podle
stavebního zákona. Plnění podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno v řízení o povolení stavby. Protože se
jedná o vodohospodářskou stavbu, je třeba žádost o vydání stavební povolení podat u příslušného
speciálního stavebního úřadu. O stavební povolení může být požádáno až po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení pro stavbu komunikace a dešťová komunikace podle
stavebního zákona. Plnění podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno v řízení o povolení stavby. Protože se
jedná o dopravní stavbu, je třeba žádost o vydání stavební povolení podat u příslušného speciálního
stavebního úřadu. O stavební povolení může být požádáno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bodu 6 a 8 stavebního zákona se jedná o stavbu (plynovod,
veřejného osvětlení), která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Toto územní rozhodnutí je konečné a
po nabytí právní moci je podkladem pro provedení stavby.
Užívání stavby (plynovodu, veřejného osvětlení) podléhá vydání kolaudačního souhlasu podle § 122
stavebního zákona.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic
Městského úřadu Mohelnice. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického
rozvoje kraje. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
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jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

"otisk úředního razítka"
Bc. Pavla Kapusníková
vedoucí oddělení stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , byl
uhrazen dne 21.09.2018.
Rozdělovník:
Zástupce žadatele:
Ing. Jarmila Najmanová, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh
Ostatní účastníci:
Martin Zbořil, Veleboř č.p. 26, Klopina, 789 73 Úsov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Iveta Libánková, Libina č.p. 767, 788 05 Libina
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
František Zbořil, Veleboř č.p. 62, Klopina, 789 73 Úsov
Obec Lipinka, Lipinka č.p. 82, 783 83 Troubelice
Stanislav Urbášek, Veleboř č.p. 7, Klopina, 789 73 Úsov
Marie Urbášková, Veleboř č.p. 7, Klopina, 789 73 Úsov
Vítězslav Martykán, Kosmonautů č.p. 543/8, 789 01 Zábřeh
Dřevovýroba Veleboř s.r.o., Veleboř č.p. 3, Klopina, 789 73 Úsov
Petr Hanousek, Troubelice č.p. 55, 783 83 Troubelice
Dagmar Hanousková, Troubelice č.p. 55, 783 83 Troubelice
Klára Kalábová, V Oleškách č.p. 333/11, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
ÚSOVSKO a. s., Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov
Kristýna Zatloukalová, Jeřmaň č.p. 19, 783 25 Bouzov
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Zdeněk Renda, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov
Kateřina Rendová, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov
Miloslav Mareček, Veleboř č.p. 51, Klopina, 789 73 Úsov
Vladimíra Marečková, Veleboř č.p. 51, Klopina, 789 73 Úsov
PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská č.p. 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská č.p. 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pavel Sedlačík, Malá Štěpánská č.p. 2032/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Bohemia Faktoring, a.s., Letenská č.p. 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 011
CREDITFIELD, s.r.o., Sokolovská č.p. 5/49, Karlín, 186 00 Praha 86
Ing. Jiří Švéda, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov
Marta Švédová, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1
Hana Koukalová, Klopina č.p. 117, 789 73 Úsov
Roman Urbášek, Klopina č.p. 117, 789 73 Úsov
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk 1
Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova č.p. 8, 787 01 Šumperk 1
Městský úřad Mohelnice - odbor OSU, úsek silniční hospodářství, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Městský úřad Mohelnice - odbor životního prostředí, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Na vědomí:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Obecní úřad Klopina, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov
Salvová Andrea - notářka, Masarykovo nám. č.p. 1239/5, 787 01 Šumperk 1
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