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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Šternberku, 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 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení 
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 
27.1.2016 podal 

Olomoucký kraj,  IČO 60609460,  Jeremenkova  č.p.  1191/40a,  Hodolany, 779 00  
Olomouc 9, který v tomto řízení zastupuje PRINTES - ATELIER s.r.o., IČO 25391089, 
Mostní č.p. 1876/11a, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a §§ 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

II/447 STRUKOV – ŠTERNBERK 

Obsahující objekty: 

SO 101 – Silnice II/447 extravilán Strukov – Žerotín 

SO 102 – Silnice II/447 intravilán Žerotín 

SO 103 – Silnice II/447 extravilán Žerotín – Hnojice 

SO 104 – Silnice II/447 intravilán Hnojice 

SO 105 – Silnice II/447 extravilán Hnojice – Lužice 

SO 106 – Silnice II/447 intravilán Lužice 

SO 106.1 - Zpevněné plochy intravilán Lužice  
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SO 107 – Silnice II/447 extravilán Lužice – Šternberk 

SO 108 – Silnice II/447 intravilán Šternberk 

SO 108.1 – Chodníky a zpevněné plochy intravilán Šternberk 

 

na pozemcích parc. č. 582/1, 583/1, 581, 589/1, 582/2, 583/2, 587, 588/1, 586, 460/1, 174,  
555/2, 555/1, 555/3, 462/21, 462/19, 462/20 v katastrálním území Žerotín, na pozemcích parc.č. 
481, 430/7, 430/16, 430/8, 430/10, 430/13 v katastrálním území Liboš, na pozemcích parc. č. 
784, 790, 785, 786, 672, 753, 824, 547/1, 743, 771/8, 159/71, 772, 771/5, 835, 500/39, 500/42, 
500/40 v katastrálním území Hnojice, na pozemcích parc. č. 442, 441, 445/2, 440/3, 440/1, 
684/38, 218/5, 222/2, 291/20, 590/20, 590/14, 590/23, 609/2, 684/35, 540/37, 95, 603/17, 
590/22, 684/36, 684/37 v katastrálním území Lužice u Šternberka a na pozemku parc. č. 2526/3 
v katastrálním území Šternberk.  

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o stavební úpravy silnice II/447 na trase Strukov – Šternberk. Začátek úprav je 
v křižovatce se silnicí II/446, poté trasa II/447 prochází extravilány a intravilány obcí Žerotín, 
Hnojice, Lužice a Šternberk. Konec úprav je v křižovatce se silnicí II/444 ve Šternberku. Délka 
upravovaného úseku je cca 8,8km. Stavební úpravy silnice II/447 jsou navrženy v kategorii       
S7,5/70, dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená. Základní šířka jízdního pruhu bude 
3,00m + vodící proužek 0,25m. Nezpevněná krajnice z asfaltového recyklátu v tl. 100mm má 
dílčí šířku 0,50m, v úsecích se směrovými sloupky +0,25m, se svodidly +1,00m. Příčný sklon 
komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Niveleta upravované komunikace bude 
kopírovat stávající niveletu s mírnými odchylkami. Dotčené plochy nezpevněného terénu budou 
ohumusovány a zatravněny. V rámci úprav budou výškově upraveny všechny stávající poklopy 
zasahující do upravované komunikace. V trase dále dojde k úpravám propustků a k údržbovým 
pracím za účelem obnovení původních vlastností a funkce příkopů podél upravované silnice. 
Silnice II/447 bude vybavena oboustrannými směrovými sloupky.  

 

Objekt SO 101 – Silnice II/447 extravilán Strukov – Žerotín 

Objekt SO 101 začíná v km 0,000 00 a končí v km 0,156 57. Délka úseku je 156,57m. V tomto 
úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž 
bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. 
Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. 
V km 0,033 30 až km 0,156 56 bude proveden pravostranný rigol šířky 0,5m ze žulové kostky. 
Za rigolem bude silnice lemována silničním obrubníkem v převýšení +12,0cm nad vozovku.  

 

Konstrukce vozovky plná od km 0,000 00 do km 0,156 57 včetně křižovatky se silnicí II/446: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD       150mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD       150mm                          

celkem 480mm 
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Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu (příkopu), dále do 
dlážděného rigolu a dvou nových uličních vpustí napojených přes výtokové objekty do 
vsakovacích rýh. 

 

Objekt SO 102 – Silnice II/447 intravilán Žerotín  

Objekt SO 102 začíná v km 0,156 57 a končí v km 1,452 15. Délka úseku je 1 295,58m. V km 
0,156 57 – km 0,310 00 dojde k úplné rekonstrukci komunikace. V km 0,310 00 – km 0,600 00 
½ komunikace bude provedena oprava krytu, ½ úplná rekonstrukce komunikace včetně výměny 
podloží z důvodu pokládky dešťové kanalizace. V km 0,600 00 – km 1,405 00 úplná 
rekonstrukce komunikace včetně podloží, km 1,405 00 – km 1,452 15 úplná rekonstrukce 
komunikace včetně podloží. V celém úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování 
parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce 
vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. 
V části bude pouze opraven kryt vozovky. Šířka vozovky v obci Žerotín je dána stávajícími 
obrubníky, nebo novou šířkou 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50. V místech bez obrub 
bude komunikace v kategorii S7,5/50. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde 
k překlopení příčného sklonu na jednostranný 3,0%. Stávající silniční obrubníky budou 
obnoveny a doplněny dvojřádkem ze žulové kostky. V rámci stavebních úprav bude provedena 
nová konstrukční vrstva stávajících autobusových zálivů, které budou provedeny v šířce 3,00m. 

 

Konstrukce vozovky  - oprava krytových vrstev: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

celkem min. 110mm 

 

Konstrukce vozovky u nových silničních obrubníků: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- betonová vrstva c16/20                   cca       150mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                        ŠD       200mm 

celkem min. 400mm 

 

Konstrukce vozovky plná: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD       150mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD       150mm                          

celkem 480mm 
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Konstrukce autobusových zálivů: 

- superplastifikovaný beton             CB II         220mm 

- kari síť o 6 x 150 x 150mm 

- válcovaný beton                            VB I         150mm 

- štěrkodrť    32-63 mm                   ŠD           180mm        

celkem 550mm 

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí 42 ks, které 
budou typové nebo obrubníkové s kalovým košem a dále do volného terénu (příkopu). Uliční 
vpusti budou napojeny do nové dešťové kanalizace. 

 

SO 103 – Silnice II/447 extravilán Žerotín – Hnojice 

Objekt SO 103 začíná v km 1,452 15 a končí v km 3,496 49. Délka úseku je 2 044,34m. 
V tomto úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, 
přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. 
Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. 
Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u 
některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný. V km 3,240 00 až km 
3,386 00 bude silnice vybavena pravostranným svodidlem a v km 3,310 00 až 3,386 00 
levostranným svodidlem N2 s délkou náběhu 12,0m.  

 

Konstrukce vozovky s recyklací, výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 1,452 
15 do km 2,150 00 : 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- recyklace za studena (ŠD)                          200mm 

celkem 380mm 

 

Sanace krajů vozovky : 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 
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Konstrukce vozovky plná od km 2,150 00 do km 2,525 00 a od km 3,322 00 do km 3,496 49: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 

 

Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 2,525 00 do km 
3,322 00: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- vyrovnávací vrstva                     ACL 16       20mm    

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

celkem min. 130mm 

 

Sanace krajů vozovky : 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť prolitá cem. maltou          ŠCM      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 

 

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu nebo příkopu 
zaústěného do vodoteče. Příkopy a propustky budou pročištěny. Propustky budou na vtoku a 
výtoku opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. U některých stávajících vjezdů budou 
provedeny podélné propustky ŽB DN 500 se šikmými čely, v km 2,943 30 bude proveden příčný 
propustek ŽB DN 600 se šikmými čely, v km 2,905 73 podélný propustek DN 500 pod sjezdem 
na polní cestu. 

 

SO 104 – Silnice II/447 intravilán Hnojice 

Objekt SO 104 začíná v km 3,496 49 a končí v km 4,679 09. Délka úseku je 1 182,60m. 
V celém úseku dojde k úplné rekonstrukci komunikace a k šířkovým úpravám pro zachování 
parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce 
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vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. 
V části bude pouze opraven kryt vozovky. Šířka vozovky v obci Hnojice je dána stávajícími 
obrubníky, nebo novou šířkou 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50. V místech bez obrub 
bude komunikace v kategorii S7,5/50. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde 
k překlopení příčného sklonu na jednostranný. Stávající silniční obrubníky budou obnoveny a 
doplněny dvojřádkem ze žulové kostky.  

 

Konstrukce vozovky plná od km 3,496 49 do km 4,679 09: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm 

- výměna podloží kamenivo 0-150                  500mm                            

celkem 980mm 

 

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí 32 ks, které 
budou typové nebo obrubníkové s kalovým košem a dále do volného terénu (příkopu). Uliční 
vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace. 

 

SO 105 – Silnice II/447 extravilán Hnojice – Lužice 

Objekt SO 105 začíná v km 4,679 09 a končí v km 6,416 72. Délka úseku je 1 737,63m. 
V tomto úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, 
přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. 
Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky.  
Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u 
některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný. 
 

Konstrukce vozovky plná od km 4,678 86 do km 4,725 00 a od km 4,925 00 do km 5,325 00: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 
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Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 4,725 00 do km 
4,925 00 a od km 5,325 00 do km 6,416 72: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- vyrovnávací vrstva                     ACL 16       20mm    

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

celkem min. 130mm 

 

Sanace krajů vozovky : 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť prolitá cem. maltou          ŠCM      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 

 

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu nebo příkopu 
zaústěného do vodoteče. Příkopy a propustky budou pročištěny. Propustky budou na vtoku a 
výtoku opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu.  
 

SO 106 – Silnice II/447 intravilán Lužice 

Objekt SO 106 začíná v km 6,416 72 a končí v km 7,392 20. Délka úseku je 975,48m. V km 
6,416 72 – km 7,248 00 bude provedena oprava krytových vrstev, v km 7,248 00 – km 7,392 20 
dojde k úplné rekonstrukci komunikace a k šířkovým úpravám pro zachování parametrů 
kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a 
odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části 
bude pouze opraven kryt vozovky. Šířka vozovky v obci Lužice je dána stávajícími obrubníky, 
nebo novou šířkou 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50. V místech bez obrub bude 
komunikace v kategorii S7,5/50. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde 
k překlopení příčného sklonu na jednostranný. Stávající silniční obrubníky budou obnoveny a 
doplněny dvojřádkem ze žulové kostky. V rámci stavebních úprav bude provedena nová 
konstrukční vrstva stávajících autobusových zálivů/pruhů u obecního úřadu, které budou 
provedeny v šířce 3,00m. 

 

Konstrukce vozovky  - oprava krytových vrstev: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

celkem min. 110mm 
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Konstrukce vozovky u nových silničních obrubníků: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- betonová vrstva c16/20                   cca       150mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                        ŠD       200mm 

celkem min. 400mm 

 

Konstrukce vozovky plná: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD       150mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD       150mm                          

celkem 480mm 

 

Konstrukce autobusových zálivů: 

- superplastifikovaný beton             CB II         220mm 

- kari síť o 6 x 150 x 150mm 

- válcovaný beton                            VB I         150mm 

- štěrkodrť    32-63 mm                   ŠD           180mm        

celkem 550mm 

 

V km 7,200 00 až 7,392 20 bude silnice vybavena oboustrannými směrovými sloupky. 

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí 34 ks, které 
budou typové nebo obrubníkové s kalovým košem a dále do volného terénu (příkopu). Uliční 
vpusti budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. U autobusového pruhu bude proveden 
odvodňovací žlábek, po levé straně v km 7,333 až km 7,392 bude proveden odvodňovací rigol.  

 

SO 106.1 - Zpevněné plochy intravilán Lužice  

V tomto objektu budou provedena nová podélná parkovací stání v počtu 11 a to ve třech 
úsecích po levé straně staničení. Parkovací stání budou provedena v délkách 6,75 m a šířce 
2,00m, v příčném sklonu 3% směrem k vozovce. Parkovací stání budou lemována betonovým 
silničním obrubníkem v převýšení 10mm, směrem k vozovce dvouřádkem ze žulové kostky.  

Konstrukce podélných parkovacích stání: 

- betonová zámková dlažba šedá 200x200x100                      80mm 

- lože- drť fr. 4-8mm                                                                  40mm 

- štěrkodrť fr. 0-32mm                                                              250mm                      

celkem min. 370mm 
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SO 107 – Silnice II/447 extravilán Lužice – Šternberk 

Objekt SO 107 začíná v km 7,392 20 a končí v km 8,262 75. Délka úseku je 870,55m. V tomto 
úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž 
bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. 
Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky.  
Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u 
některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný. 

Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 7,391 20 do km 
7,748 00 a od km 7,748 00 do km 8,252 75: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- vyrovnávací vrstva                     ACL 16       20mm    

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

celkem min. 130mm 

 

Sanace krajů vozovky : 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť prolitá cem. maltou          ŠCM      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 

 

Silnice bude vybavena oboustrannými směrovými sloupky. V km 7,392 20 až km 7,548 00 bude 
silnice vybavena pravostranným svodidlem N2 s délkou náběhu 12,0m.  

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu nebo příkopu 
zaústěného do vodoteče. Příkopy a propustky budou pročištěny. Propustky budou na vtoku a 
výtoku opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. V km 7,392 00 až km 7,461 00 bude 
levostranně uložen podél silnice rigol z příkopových dlaždic do betonu. V km 7,475 19 bude  
proveden příčný propustek ŽB DN 600 se šikmými čely. V km 7,553 90 bude proveden podélný 
propustek DN 600 pod pravým sjezdem na polní cestu. 

 

SO 108 – Silnice II/447 intravilán Šternberk 

Objekt SO 108 začíná v km 8,262 75 a končí v km 8,849 65. Délka úseku je 586,90m. V km 
8,411 40 až km 8,586 52 dojde k vynechání již opraveného úseku. V úseku dojde k šířkovým 
úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána 
stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová 
konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Příčný sklon komunikace bude 
střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde 
k překlopení příčného sklonu na jednostranný. V km 8,328 až km 8,411 40 bude pravostranně 
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nově osazen silniční betonový obrubník. Šířka vozovky bude 6,5m v nové kategorii vozovky 
MS7,5/50.  

 

Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 8,282 75 do km 
8,410 94: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- vyrovnávací vrstva                     ACL 16       20mm    

- spojovací postřik asfalt. 0,6kg/m2  

celkem min. 130mm 

 

Sanace krajů vozovky : 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť prolitá cem. maltou          ŠCM      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 

 

Konstrukce vozovky plná od km 8,586 50 do km 8,849 65: 

- obrusná vrstva                           ACO 11       50mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2 

- ložní vrstva                                 ACL 16       60mm 

- spojovací postřik asfalt. 0,4kg/m2  

- podkladní vrstva                         ACP 22       70mm 

- infiltrační postřik 2,3 kg/m2 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      200mm 

- štěrkodrť    0-63 mm                          ŠD      150mm                          

celkem 530mm 

 

Silnice bude vybavena oboustrannými směrovými sloupky. V trase úseku budou odstraněna 
stávající a osazena nová svodidla N2, vlevo v km 8,740 až 8,758 a vpravo v km 8,740 až 8,850.  

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do 4 nových  obrubníkových vpustí 
napojených přes výtokové objekty do volného terénu, vsakovacích rýh. Dále do volného terénu 
nebo příkopu. 
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SO 108.1 – Chodníky a zpevněné plochy intravilán Šternberk 

Objekt SO 108.1 začíná v km 8,262 75 a končí v km 8,849 65. Délka úseku je 586,90m. V km 
8,410 94 až km 8,586 50 dojde k vynechání již opraveného úseku. V uvedené trase dojde 
k výškovým úpravám komunikací pro pěší, jejich předláždění s výměnou povrchu za nový 
dlážděný. Komunikace pro pěší bude provedena v šířce 2,00m včetně bezpečnostního odstupu 
0,50m. Příčný sklon bude 1%, podélný max. 8%. Komunikace pro pěší budou lemovány 
silničním obrubníkem + 10cm nad vozovkou s dvouřádkem ze žulové kostky, směrem k zeleni 
chodníkovým obrubníkem + 6,00cm na povrchem chodníku. 

 

Konstrukce komunikací pro pěší: 

- betonová zámková dlažba šedá 200x200x60                        60mm 

- lože- drť fr. 4-8mm                                                                  30mm 

- štěrkodrť fr. 0-63mm                                                              200mm                      

celkem min. 330mm 
 
 
Odvodnění komunikací pro pěší bude příčným a podélným sklonem na přilehlou vozovku. 
Komunikace pro pěší budou provedeny s bezbariérovými úpravami. 
 

Navrhované úpravy sjezdů nebo nájezdů, úpravy místních komunikací včetně komunikací pro 
pěší (mimo objekt SO 108.1) nejsou součástí tohoto stavebního řízení. 
 

V rámci stavby bude provedeno vodorovné a svislé dopravní značení. 
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace stavby. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,   

kterou vypracoval Ing. Ivo Christen – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 
1202055, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2.    Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3.    Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 

prohlídky stavby: 
a) po vybourání a vykopání stávajících vrstev na novou pláň vozovky, 
b) po sanaci podloží nové pláně vozovky, 
c) po pokládce podkladních a ložních asfaltových vrstev vozovky, 
d) před pokládkou obrusných asfaltových vrstev vozovky,  
e) závěrečnou kontrolní prohlídku. 

4.    Stavba bude dokončena do  31.12.2019. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě 
výběrového řízení a před započetím stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu 
úřadu. 

6. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

7. Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona povinen dbát na řádnou 
přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom 
musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a 
vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. 
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8. Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy dle § 9 odst. 8 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vydaném MěÚ Šternberk, odborem životního 
prostředí dne 26.10.2015 pod č.j.: MEST 57464/2015 OŽP 517/2015 kar: 

-  V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona a ustanovením § 10 odst. 2 vyhl. č. 
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF v platném znění (dále 
jen vyhláška), je ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, povinen zabezpečit na 
dotčených pozemcích na svůj náklad skrývku kulturní vrstvy půdy, a to takto: 
z odnímaných částí  pozemků, které mají být použit pro výstavbu silnice II/447 Strukov - 
Šternberk bude vždy v jednotlivých k. ú. provedena odděleně skrývka kulturní vrstvy 
půdy o mocnosti 28 cm a podornice o mocnosti 26 cm. Získaný objem ornice cca 1650 
m3 a 1533 m3 podornice; z toho 880 m3 podornice bude uloženo v průběhu stavby vždy 
podél opravovaných úseků silnice II/447 a následně využito pro zatravnění kolem 
opravených úseků silnice; zbývající objemy ornice a podornice budou vždy rozprostřeny 
a využity na bezprostředně navazující nezastavěné části dotčených pozemků, které 
nadále zůstanou součástí ZPF, a to ve stávajících kulturách, ke zlepšení půdních 
podmínek na těchto částech pozemků. Adresát tohoto souhlasu je povinen ornici použít 
výhradně jako svrchní kulturní vrstvu půdy, určenou k přímému ozelenění (nikoliv např. k 
terénním modulacím).  

Termín provedení skrývky na částech dotčených pozemků je závislý na nabytí právní 
moci stavebního povolení, které bude ve věci vydáno. V případě, že ornice nebude 
využita v důsledku např. klimatických podmínek ihned a bude krátkodobě uložena na 
deponii v areálu stavby, potom po dobu uložení bude ornice zabezpečena a ošetřována 
tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení (zejména zaplevelením, příp. vzájemným 
promísením s podorniční vrstvou apod.) nebo zcizení. Podle ustanovení § 10 odst. 2 
vyhlášky povede ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, ve věci využití skrývky 
pracovní deník.  

- Za trvalé odnětí půdy ze ZPF je adresát tohoto souhlasu povinen v souladu 
s ustanovením § 11 zákona uhradit jednorázový odvod finanční částky do státního 
rozpočtu ČR ve výši 55 % z celkové částky, do Státního fondu životního prostředí ČR ve 
výši odpovídající 15% z celkové částky a dále na účet obce, v jejímž obvodu se 
odnímaná půda nachází, ve výši 30% z celkové částky. Konkrétní výše odvodů a způsob 
jejich platby budou upřesněny v rozhodnutí, které podle ustanovení § 11b odst. 1 
zákona a v souladu a § 15 písm. k) zákona vydá MÚ Šternberk, odbor ŽP (pro k. ú. 
Liboš Magistrát města Olomouce, OŽP) přímo, v návaznosti na pravomocné rozhodnutí, 
vydané podle stavebního, resp. silničního zákona.  

Při výpočtu konkrétní výše odvodů v závislosti na odnímané výměře se bude přitom 
vycházet z následujících částek:  

K. ú. Šternberk: za trvalé odnětí 1 m2 pozemku parc.č. 2525 je stanovena částka 936,- 
Kč,  

Odvody budou předepsány za celou odnímanou část pozemku dotčeného stavbou, a to 
o výměře 13 m2.  

K. ú. Lužice u Šternberka: za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 3.10.00 je 
stanovena částka 1612,80 Kč ( výměra 3 072 m2), za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na 
území BPEJ 3.14.00 je stanovena částka 936,- Kč (výměra 1 086 m2).  

K. ú. Hnojice: za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena 
částka 1612,80 Kč ( výměra 233 m2), za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 
3.56.00 je stanovena částka 1419,30 Kč (výměra 547 m2).  

K. ú. Liboš: za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena částka 
1612,80 Kč ( výměra 217 m2), za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 3.56.00 je 
stanovena částka 1419,30 Kč (výměra 413 m2).  

K. ú. Žerotín: za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena 
částka 1612,80 Kč ( výměra 192 m2), za trvalé odnětí 1 m2 pozemků na území BPEJ 
3.58.00 je stanovena částka 797,40 Kč (výměra 125 m2).  
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Základní sazby odvodů jsou tímto souhlasem vymezeny orientačně v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 9 zákona, konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím. 

- Před zahájením vlastních stavebních prací zajistí ten, v jehož prospěch byl souhlas 
udělen, zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu tak, aby nedocházelo k dalšímu, 
tedy neoprávněnému záboru ZPF. 

9. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, 
s.r.o., ze dne 08.07.2015 pod č.j.: 5001132802.  

10. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne     
18.06.2015 pod č.j.: 1076051218.  

11. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti VHS SITKA, s.r.o., ze dne  
31.07.2015 pod č.j.: 199/07/15-Val. 

12. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti O2 Czech Rebublic a.s., ze 
dne 04.02.2015 pod č.j.: 522885/15, včetně dodatku ze dne 22.09.2015, který vydala 
Česká telekomunikační infrastruktura. 

13. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti REMIT s.r.o., ze dne  
24.07.2015. 

14. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně   
zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to do ode dne převzetí staveniště.  
Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. 

15. S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu 
se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Pokud budou v rámci 
stavby vznikat nebezpečné odpady, musí mít realizační firma před zahájením prací platný 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o likvidaci odpadů budou 
předloženy při kolaudaci stavby. 

16. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna. V případě, že dojde ke znečištění      
okolních pozemních komunikací, je nezbytně nutné, aby toto bylo okamžitě odstraněno. 
Čištění přilehlých komunikací bude průběžně prováděno po celou dobu provádění výše 
uvedené stavby. 

17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního   
zákona).   

18. O zahájení stavebních prací je stavebník povinen s předstihem informovat správce 
technické infrastruktury v termínech dle jejich stanovisek a vyjádření k výše uvedené 
stavbě. 

19. Výše uvedenou stavbou dojde k zásahu do vozovky silnice II/447 vyžadujícímu omezení 
provozu úplnou nebo částečnou uzavírkou, před zahájením stavebních prací je nutno 
požádat příslušný silniční správní úřad o povolení - rozhodnutí uzavírky v souladu s § 24 
zákona o pozemních komunikacích. 

20. Při vlastní realizaci výše uvedené stavby bude dotčen silniční pozemek silnice II/447, před 
zahájením stavebních prací je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat u 
zdejšího silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 25 písm. c) bod 3 
silničního zákona o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací za účelem 
provádění vlastních stavebních prací. 

21. Před osazením  přechodného dopravního  značení  je  nutné požádat u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností (Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního 
hospodářství) o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souladu 
s ustanovením § 77 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

22. Před osazením trvalého dopravního  značení  v rámci stavby je  nutné požádat u    
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a 
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silničního hospodářství) o stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci 
v souladu s ustanovením § 77 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), je:  

Olomoucký kraj, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, který v tomto 
řízení zastupuje PRINTES - ATELIER s.r.o., Mostní č.p. 1876/11a, Přerov I-Město, 750 02  
Přerov 2. 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.1.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona na stavební úpravy silnice II/447 Strukov - 
Šternberk vydal dne 23.6.2015 pod č.j.: MEST 19436/2015 OS 522/2015 pir a na objekt SO 
106.1 vydal dne 18.2.2016 pod č.j.: MEST 11143/2016 OS 170/2016 pir Městský úřad 
Šternberk, odbor stavební. 

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 22.2.2016 pod č.j.: MEST 9985/2016 ODSH 
5403/2016 pach oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení oznámení. V uvedené 
lhůtě nebyly žádné námitky ani žádná závazná stanoviska, které by bránily vydání stavebního 
povolení uplatněny. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a 
připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky 
řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
technické požadavky na výstavbu. Dále zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními 
předpisy, především vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Speciální stavební úřad se zabýval také otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna 
ochrana veřejných zájmů. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě 
zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. 

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu 
účastníků řízení. V daném případě toto právní postavení přísluší účastníkům stavebního řízení 
dle § 109 stavebního zákona:  

a) stavebníkovi a současně vlastníku pozemku, na kterém má být stavba prováděna: 
            Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00      

Olomouc 9, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Lipenská 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, 

 
b)  vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba prováděna, nejsou-li stavebníky, může-li 

být jejich vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 
Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Žerotín, Mgr. Miloslava Holušová, Českobratrská č.p. 
997/11, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2, Miroslav Hublar, Žerotín č.p. 127, 784 01  
Litovel, Josef Motáň, Žerotín č.p. 100, 784 01  Litovel, Marta Motáňová, Slovenská č.p. 
538/3, 779 00  Olomouc 9, Josefa Ambrozková, Hnojice č.p. 40, 785 01  Šternberk 1, 
JUDr. Eva Brázdilová, Orlí č.p. 99, Zdiměřice, 252 42  Jesenice u Prahy, JUDr. Josef 
Skácel, K Habrovce č.p. 676/10, 140 00  Praha 4-Krč, Zuzana Pokorná, Jablonského 
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č.p. 97/63, Černovír, 779 00  Olomouc 9, Jan Ticháček, Laňkova č.p. 116, Tehov, 251 
01  Říčany u Prahy, František Malaska, Hnojice č.p. 166, 785 01  Šternberk 1, Ing. Josef 
Peřina, Krnov č.p. 13, Liboš, 783 13  Štěpánov u Olomouce, Vladimír Porč, Liboš č.p. 
129, 783 13  Štěpánov u Olomouce, Ludmila Porčová, Liboš č.p. 129, 783 13  Štěpánov 
u Olomouce, Milan Mikeš, Žerotín č.p. 43, 784 01  Litovel, Eva Mikešová, Liboš č.p. 87, 
783 13  Štěpánov u Olomouce, Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk, Eva 
Ambrozková, Pňovice č.p. 14, 784 01  Litovel, Václav Adam, Hnojice č.p. 132, 785 01  
Šternberk 1, Ing. Miroslav Dřímalka, Hraničné Petrovice č.p. 6, 783 06  Domašov nad 
Bystřicí, Olga Dřímalková, Hnojice č.p. 52, 785 01  Šternberk 1, Milan Šperlich, Horní 
č.p. 53/75, 783 13  Štěpánov u Olomouce, Pavla Šperlichová, Hnojice č.p. 111, 785 01  
Šternberk 1, Oldřiška Vašíčková, Hnojice č.p. 111, 785 01  Šternberk 1, Obec Lužice, 
Lužice 58, 785 01 Šternberk, Vladimír Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01  Šternberk 1, Marie 
Žaludová, Lužice č.p. 37, 785 01  Šternberk 1, Vojtěch Lakomý, Lužice č.p. 29, 785 01  
Šternberk 1, Petra Lakomá, Lužice č.p. 29, 785 01  Šternberk 1, Ludmila Armšteinová, U 
střelnice č.p. 1620/2, 785 01  Šternberk 1, Jaroslav Hložek, Lužice č.p. 94, 785 01  
Šternberk 1, Jiří Hložek, Tovární č.p. 657/10, 783 13  Štěpánov u Olomouce, Josef 
Hložek, Lužice č.p. 95, 785 01  Šternberk 1, Michal Hložek, Tovární č.p. 164/4, 783 13  
Štěpánov u Olomouce, Jarmila Jurkovičová, Mladějovice č.p. 72, 785 01  Šternberk 1, 
Zemědělské družstvo Moravská Huzová, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov,  
Štefan Kucek, Lužice č.p. 7, 785 01  Šternberk 1, Helena Kucková, Lužice č.p. 7, 785 01  
Šternberk 1,  
 

c) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno: 

- pozemky parcela č.: 448/40, 448/39, 448/38, 448/37, 462/5, 448/36, 462/18, 462/24, 
462/22, 462/23, 449/1, 101, 2/1, 2/2, 557/2, 559, 556/12, 556/8, 555/5, st. 327, 555/6, 
326/13, 556/2, st. 556/13, 328/2, 328/1, 326/14, 556/9, 324/1, 556/10, 329, 585, 160, 
145/1, 120, st. 119, 460/2, 85, 84, 97/1, st. 97/2, 460/3, 93/1, st. 93/2, st. 93/3, 102, 
459/1, 462/1, 459/2, 462/39, 459/3, 462/2, 461, 462/3, 462/4, 448/52, 448/51, 448/50, 
448/49, 448/48, 448/47, 448/46, 448/45, 448/44, 448/43, 448/42, 448/41; vše v k.ú. 
Žerotín,  

- pozemky parcela č.: 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 430/9, 430/11, 430/12; 
vše v k.ú. Liboš, 

- pozemky parcela č.: 500/51, 489/2, 736/3, 500/46, 500/37, 500/38, 473, 470/3, 470/51, 
470/52, 470/20, 470/59, 500/41, 500/34, 500/36, 500/35, 500/33, 500/32, 500/31, 
500/29, 500/30, 500/43, 582/4, 771/19, 581/1, st. 207, 755/2, 69, 70, 781/1, 546/1, st. 
196, st. 195, st. 241, 490/3, st. 265, st. 275, st. 286, st. 193, 544/4, st. 288, 544/2, st. 
281, 746, 534/2, st. 194, 738, 681, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, 170/33, 
170/34, 170/35, 170/36, 677, 159/61, 159/63, 159/66, 159/67, 658/2, 658/1, 827, 791/1, 
670/4, 157, st. 1/1, st. 1/2, 706, 154, 155, 833/1, 771/1, 771/2, 774, 773, 771/3, st. 15, 
771/4, 115, 771/17, 776/6, 776/5, 777/5, 777/2, 777/1, st. 57, 58, 838; vše k k.ú. Hnojice, 

- pozemky parcela č.: 532/12, 532/22, 532/4, 532/5, 532/6, 532/3, 532/2, 532/1, 691, 
540/25, 540/26, 540/27, 540/28, 540/29, 540/30, 540/31, st. 360, 684/2, st. 38/2, 1, st. 
45, st. 38/1, st. 39, st. 40, st. 80, 440/12, 735, 45/2, 454, 440/2, 730, st. 117, st. 206, st. 
91, st. 73, st. 74, 291/236, 291/55, 701, 603/18, 608/34, 608/36, 608/35, 608/21, 608/20, 
608/18, 608/2, 608/8, 609/3, 609/1, 722, 599/1, 71/1, st. 16, 68, st. 14, st. 9, st. 7/1, st. 
6/1, 6/2, 5/3; vše v k.ú. Lužice u Šternberka,  

- pozemky parcela č.: 2525, 2456, 2484/5, st. 2484/6, 2484/3, st. 2484/4, st. 2483, 2482, 
st. 2481, 2529, 2549, 2527/1, 2535, 2564/1, 2564/2, 2564/3, 2563, 2562, 2561, 2553, 
2551, 2550/1; vše v k.ú. Šternberk, 
 

d) vlastníkům zařízení  (technická  infrastruktura)  na  pozemcích,  na  kterých  má  být  
stavba prováděna, který bude stavbou přímo dotčen:  
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            ČEZ   Distribuce,   a.s.,  Teplická   874/8,   405  02   Děčín, Česká telekomunikační 

infrastruktura,   a.s.,  Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00,  RWE  Distribuční  služby, 
s.r.o., Plynárenská  499/14, 657 02 Brno,  VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 
01 Šternberk,  Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská  11,  602 00  Brno,  REMIT s.r.o.,  Marius  

           Pedersen Group, Uničovská 64, 785 01 Šternberk. 
 

 
Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými 
bylo v tomto řízení jednáno) nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb 
v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím povolená stavba se jich svým charakterem 
nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva 
tvořen oprávněním vlastníka se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a 
jiné osoby z toho vyloučit, přičemž tímto rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších 
okolních pozemků a staveb v sousedství stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebrání.  
 
Stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení doložil: 

- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona na stavební úpravy silnice II/447 
Strukov – Šternberk, který vydal dne 23.6.2015 pod č.j.: MEST 19436/2015 OS 
522/2015 pir a na objekt SO 106.1 dne 18.2.2016 pod č.j.: MEST 11143/2016 OS 
170/2016 pir Městský úřad Šternberk, odbor stavební, 

- souhrnné vyjádření MěÚ Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 08.09.2015 
pod č.j.: MEST 40 956/2015 OŽP 19/2015 klu, 

- koordinované stanovisko k projektové dokumentaci, které vydal Magistrát města 
Olomouce, odbor koncepce a rozvoje ze dne 08.09.2015 pod č.j.: 
SMOL/178574/2015/OKR/Hel, 

- stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 23.07.2015 pod č.j.: KUOK67438/2015 – ke stavebnímu 
povolení, 

- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje k projektové dokumentaci ze dne 
11.09.2015 pod č.j.: OL/12675/15-15/CF, 

- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, vydaný MěÚ Šternberk, 
odborem životního prostředí dne 26.10.2015 pod č.j.: MEST 57464/2015 OŽP 
517/2015 kar, 

- vyjádření Povodí Moravy k projektové dokumentaci ze dne 28.07.2015 pod č.j.: 
PM032951/2015-203/Fi, 

-  stanovisko vydané MěÚ Šternberk, odborem dopravy a silničního hospodářství  dne 
23.06.2015 pod č.j.: MEST 20214/2015 ODSH 2896/2015 vis k PD pro stavební 
řízení, 

- rozhodnutí o povolení kácení vydané obecním úřadem Žerotín pod č.j.: 244/2015, 

-  rozhodnutí o povolení úprav připojení vydané MěÚ Šternberk, odborem dopravy a 
silničního hospodářství dne 25.11.2015 pod č.j.: MEST 65620/2015 ODSH 
26332/2015 pach, 

-  vyjádření k realizaci stavby, které vydal za vlastníka místních komunikací Městský 
úřad Šternberk, odbor  investic a veřejných zakázek dne 08.02.2016 pod č.j.: MEST 
9631/2016 OdIMK 12/2016/Kum, 

-  vyjádření k projektové dokumentaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 14.07.2015 pod č.j.: KUOK 66311/2015,  

-  vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala Obec Lužice dne 10.2.2016, 

-  vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala obec Žerotín dne 21.10.2015 pod 
č.j.: 245/2015, 
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-  vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala obec Hnojice dne 18.08.2015 pod 

č.j.: 021-15-star., 

-  vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala obec Liboš dne 23.06.2015 pod 
č.j.: OÚ 184/2015, 

-  stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje 
ze dne 16.11.2015, pod č.j.: KRPM – 140824-1/ČJ-2015-140506 ke stavebnímu 
řízení, 

-  vyjádření Státního pozemkového úřadu k trvalému záboru ze dne 07.10.2015 pod 
č.j.: SPU 487 323 /2015 

-  závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové ze  dne 
27.07.2015 pod č.j.: 58184/2015-8201--OÚZ-BR – k inženýrským sítím a 
podzemnímu telekomunikačnímu vedení, 

-  vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 16.06.2015 – nekolizní 
vyjádření, 

-  vyjádření společnosti VHS SITKA, s.r.o., ze dne 31.07.2015 pod č.j.: 199/07/15-Val 
k PD ke stavebnímu řízení,  

-  vyjádření společnosti REMIT s.r.o., ze dne 24.07.2015 o existenci podzemního 
vedení VO, 

-  závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 
14.07.2015 pod č.j.: HSOL-3880-2/2015, 

-  závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Olomouci ze dne 
30.06.2015 pod č.j.: KHSOC/14875/2015/OC/HOK, 

-  nekolizní vyjádření společnosti T Mobile ze dne 15.06.2015 pod č.j.: E12991/15, 

- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze 
dne 03.02.2015, 

- vyjádření společnosti O2 Czech Rebublic a.s. ke stavebnímu řízení ze dne  
04.02.2015 pod č.j.: 522885/15 – k existenci sítí, včetně dodatku ze dne 22.09.2015 
– Česká telekomunikační infrastruktura, 

- vyjádření společnosti České radiokomunikace ze dne 15.06.2015 pod č.j.: 
UPTS/OS/118921/2015, 

- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 08.07.2015 pod č.j.: 
5001132802 – k existenci sítí, 

- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.06.2015 pod č.j.: 
1076051218 – k projektové dokumentaci,  

- smlouvy o právu provést stavbu, 

- plán kontrolních prohlídek, 

- plnou moc, 

- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. 

 

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších posouzení pak 
speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.  

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky vlastníků či správců dotčených sítí technického 
vybavení byly zapracovány do projektové dokumentace stavby. Požadavky na řešení náhrad 
případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a 
proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a 
silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního 
orgánu. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka 
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 
 
 
                                                                    
 
            Irena Pachová, v.r.                    „otisk úředního razítka“ 
     referent odboru dopravy a   
        silničního hospodářství 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek dle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
ve výši 10 000,- Kč byl připsán na účet Města Šternberk dne 05.04.2016. 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu 
Šternberk, Obecního úřadu Žerotín, Obecního úřadu Liboš, Obecního úřadu Hnojice, 
Obecního úřadu Lužice a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního 
řádu). 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 



Č.j. MEST  21412/2016 str. 19 

 
 
Obdrží:  

účastníci řízení do vlastních rukou: 

ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 
doručuje toto rozhodnutí jednotlivě: 
Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, 
který v tomto řízení zastupuje PRINTES - ATELIER s.r.o., IČO 25391089, Mostní č.p. 1876/11a, 
Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 
 

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, se dalším účastníkům řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 –ti dnů: 
úřední deska -  MěÚ Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
úřední deska - OÚ Žerotín, Žerotín 13, 784 01 
úřední deska - OÚ Liboš, Liboš 82, 783 13 Štěpánov u Olomouce 
úřední deska - OÚ Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk 
úřední deska - OÚ Lužice, Lužice 58, 785 01 Lužice 
 

 

další účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 1191/40a, Hodolany, 779 
00 Olomouc 
Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Žerotín 
Mgr. Miloslava Holušová, Českobratrská č.p. 997/11, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Miroslav Hublar, Žerotín č.p. 127, 784 01  Litovel 
Josef Motáň, Žerotín č.p. 100, 784 01  Litovel 
Marta Motáňová, Slovenská č.p. 538/3, 779 00  Olomouc 9 
Josefa Ambrozková, Hnojice č.p. 40, 785 01  Šternberk 1 
JUDr. Eva Brázdilová, Orlí č.p. 99, Zdiměřice, 252 42  Jesenice u Prahy 
JUDr. Josef Skácel, K Habrovce č.p. 676/10, 140 00  Praha 4-Krč 
Zuzana Pokorná, Jablonského č.p. 97/63, Černovír, 779 00  Olomouc 9 
Jan Ticháček, Laňkova č.p. 116, Tehov, 251 01  Říčany u Prahy 
František Malaska, Hnojice č.p. 166, 785 01  Šternberk 1 
Ing. Josef Peřina, Krnov č.p. 13, Liboš, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Vladimír Porč, Liboš č.p. 129, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Ludmila Porčová, Liboš č.p. 129, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Milan Mikeš, Žerotín č.p. 43, 784 01  Litovel 
Eva Mikešová, Liboš č.p. 87, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk 
Eva Ambrozková, Pňovice č.p. 14, 784 01  Litovel 
Václav Adam, Hnojice č.p. 132, 785 01  Šternberk 1 
Ing. Miroslav Dřímalka, Hraničné Petrovice č.p. 6, 783 06  Domašov nad Bystřicí 
Olga Dřímalková, Hnojice č.p. 52, 785 01  Šternberk 1 
Milan Šperlich, Horní č.p. 53/75, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Pavla Šperlichová, Hnojice č.p. 111, 785 01  Šternberk 1 
Oldřiška Vašíčková, Hnojice č.p. 111, 785 01  Šternberk 1 
Obec Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk 
Vladimír Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01  Šternberk 1 
Marie Žaludová, Lužice č.p. 37, 785 01  Šternberk 1 
Vojtěch Lakomý, Lužice č.p. 29, 785 01  Šternberk 1 
Petra Lakomá, Lužice č.p. 29, 785 01  Šternberk 1 
Ludmila Armšteinová, U střelnice č.p. 1620/2, 785 01  Šternberk 1 
Jaroslav Hložek, Lužice č.p. 94, 785 01  Šternberk 1 
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Jiří Hložek, Tovární č.p. 657/10, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Josef Hložek, Lužice č.p. 95, 785 01  Šternberk 1 
Michal Hložek, Tovární č.p. 164/4, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Jarmila Jurkovičová, Mladějovice č.p. 72, 785 01  Šternberk 1 
Zemědělské družstvo Moravská Huzová, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov 
Štefan Kucek, Lužice č.p. 7, 785 01  Šternberk 1 
Helena Kucková, Lužice č.p. 7, 785 01  Šternberk 1 
Česká telekomunikační infrastruktura,  a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 
VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk  
Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská  11,  602 00  Brno  
REMIT s.r.o., Marius Pedersen Group, Uničovská 64, 785 01 Šternberk 
RWE  Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská  499/14, 657 02 Brno  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 
 
další účastníci řízení dle ust.  § 112 odst. 1 v souvislosti s § 109 písm. e) a f)  zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon (veřejnou vyhláškou):  

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 

- pozemky parcela č.: 448/40, 448/39, 448/38, 448/37, 462/5, 448/36, 462/18, 462/24, 
462/22, 462/23, 449/1, 101, 2/1, 2/2, 557/2, 559, 556/12, 556/8, 555/5, st. 327, 555/6, 
326/13, 556/2, st. 556/13, 328/2, 328/1, 326/14, 556/9, 324/1, 556/10, 329, 585, 160, 
145/1, 120, st. 119, 460/2, 85, 84, 97/1, st. 97/2, 460/3, 93/1, st. 93/2, st. 93/3, 102, 
459/1, 462/1, 459/2, 462/39, 459/3, 462/2, 461, 462/3, 462/4, 448/52, 448/51, 448/50, 
448/49, 448/48, 448/47, 448/46, 448/45, 448/44, 448/43, 448/42, 448/41; vše v k.ú. 
Žerotín,  

- pozemky parcela č.: 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 430/9, 430/11, 430/12; 
vše v k.ú. Liboš, 

- pozemky parcela č.: 500/51, 489/2, 736/3, 500/46, 500/37, 500/38, 473, 470/3, 470/51, 
470/52, 470/20, 470/59, 500/41, 500/34, 500/36, 500/35, 500/33, 500/32, 500/31, 
500/29, 500/30, 500/43, 582/4, 771/19, 581/1, st. 207, 755/2, 69, 70, 781/1, 546/1, st. 
196, st. 195, st. 241, 490/3, st. 265, st. 275, st. 286, st. 193, 544/4, st. 288, 544/2, st. 
281, 746, 534/2, st. 194, 738, 681, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, 170/33, 
170/34, 170/35, 170/36, 677, 159/61, 159/63, 159/66, 159/67, 658/2, 658/1, 827, 791/1, 
670/4, 157, st. 1/1, st. 1/2, 706, 154, 155, 833/1, 771/1, 771/2, 774, 773, 771/3, st. 15, 
771/4, 115, 771/17, 776/6, 776/5, 777/5, 777/2, 777/1, st. 57, 58, 838; vše k k.ú. Hnojice, 

- pozemky parcela č.: 532/12, 532/22, 532/4, 532/5, 532/6, 532/3, 532/2, 532/1, 691, 
540/25, 540/26, 540/27, 540/28, 540/29, 540/30, 540/31, st. 360, 684/2, st. 38/2, 1, st. 
45, st. 38/1, st. 39, st. 40, st. 80, 440/12, 735, 45/2, 454, 440/2, 730, st. 117, st. 206, st. 
91, st. 73, st. 74, 291/236, 291/55, 701, 603/18, 608/34, 608/36, 608/35, 608/21, 608/20, 
608/18, 608/2, 608/8, 609/3, 609/1, 722, 599/1, 71/1, st. 16, 68, st. 14, st. 9, st. 7/1, st. 
6/1, 6/2, 5/3; vše v k.ú. Lužice u Šternberka,  

- pozemky parcela č.: 2525, 2456, 2484/5, st. 2484/6, 2484/3, st. 2484/4, st. 2483, 2482, 
st. 2481, 2529, 2549, 2527/1, 2535, 2564/1, 2564/2, 2564/3, 2563, 2562, 2561, 2553, 
2551, 2550/1; vše v k.ú. Šternberk. 

 
dotčené orgány 
Městský úřad Šternberk, odbor stavební úřad, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01  Šternberk  
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01  Šternberk 
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16, 
785 01  Šternberk 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát, 
IDDS: 6jwhpv6 
Obecní úřad Žerotín, IDDS: 8gybjsw 
Obecní úřad Hnojice, IDDS: d8rj2va 
Obecní úřad Lužice, IDDS: a9iaxhy 
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Obecní úřad Liboš, IDDS: pgbbc4p 
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, IDDS: kazbzri 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b 
 
ostatní 
Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení investic a místních 
komunikací, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01  Šternberk  
Městský úřad Šternberk, odbor správy majetku města, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01  
Šternberk  
spis 
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