MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE
Odbor stavebního úřadu
oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Ing. Jarmila Najmanová
Zvole č.p. 292
789 01 Zábřeh

Číslo jednací:
Spisová zn.:

MUMO-OSU/882/19
OSU/5412/2018/Kall

Opr. úř. osoba:
Telefon:
E-mail:

Lenka Kalousová
583 452 164
kalousoval@mohelnice.cz

Datum:

09.01.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
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 „žadatel“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Technická infrastruktura pro výstavbu RD Veleboř, komunikace, kanalizace“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 237/5, 238/1, 238/4, 238/45, 408/2, 408/4, 408/11, 452 v k.ú.
Veleboř.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.

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
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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".
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.
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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.

Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad
Městského úřadu Mohelnice, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští
speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu provádění.

Speciální stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nejpozději

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady
pro vydání rozhodnutí a ukončeno dokazování. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě od 13.02.2019 do 20.02.2019. Ve stanovené lhůtě mají účastníci řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu,
úřední dny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00; Pá 8:00 - 11:30, ostatní dny po předchozí tel. dohodě).

Lenka Kalousová
referent oddělení stavebního úřadu

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 oznámení 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
oznámení 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)

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,
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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
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
Strana 5 (celkem 6)

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/882/19
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

Digitálně podepsal Lenka Kalousová
Datum: 09.01.2019 16:31:00 +01:00
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