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Navrhovatel:
Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

(doručováno veřejnou vyhláškou)
Obec Měrovice nad Hanou, IČO 00636380, zastoupená starostou obce Ladislavem Bařinou, Měrovice
nad Hanou 131, 752 01 Kojetín,
kterou zastupuje NELL PROJEKT s.r.o., Zuzana Kuchařová, jednatelka společnosti, IČO 29209081,
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín 5
(dále jen "žadatel") podala dne 10.12.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
"Výstavba chodníku podél silnice III/43325 v obci Měrovice nad Hanou"
Měrovice nad Hanou
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 167/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/1 (ostatní plocha), parc. č. 502
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 511 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 784 (ostatní plocha) v
katastrálním území Měrovice nad Hanou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Výstavba chodníku je navržena podél silnice III/43325 v obci Měrovice nad Hanou. Navrhovaný chodník začíná
vjezdem k nemovitosti, která se nachází u mostu přes vodní tok Měrovický potok, vede podél silnice III/43325 a
končí napojením na stávající chodník před domem č .p. 44. Chodník je navržen jako komunikace pro pěší
s vyloučením nebo přísným omezením přístupu motorové dopravy. Chodník je zařazen do kategorie místních
komunikací IV. třídy, funkční skupiny D. Chodník je navržen v celkové délce 291,77 m a v šířce 1,50 m jako
dvoupruhový (2 x 0,75 m). Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby.
Součástí chodníku jsou také vjezdy k okolním nemovitostem, které jsou řešeny ve stávajícím šířkovém řešení.
Chodník je dvěma místy pro přecházení propojen se stávajícím chodníkem na protější straně komunikace - silnice
III/43325. Místo pro přecházení je navrženo o šířce 3,0 m a délce 6,50 m. Chodník bude podél vozovky lemován
stávajícími betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 15 cm a stávajícím jednořádkem z žulových kostek. V místě vjezdů
je lemován stávajícími betonový obrubník BO 15/15 s fází 5 cm. Pouze na začátku úseku (ZÚ - km 0,009 00), kde se
obruby nenaházejí a v místě upravovaných uličních vpustí budou nově osazeny betonové obrubníky BO 15/25 s fází
15 cm s jednořádkem z žulových kostek a v místě vjezdu betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 5 cm. U obou
navrhovaných míst pro přecházení budou silniční obruby odstraněny a chodník bude na daném místě při styku s
vozovkou lemován betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 2 cm, varovný pás bude šířky 400 m, v prostoru míst pro
přecházení jsou sníženy obruby na 20 mm nad úroveň vozovky. Při styku se zelení bude chodník lemován
betonovými obrubníky BO 10/25 sfází 6 cm, z důvodu vytvoření přirozené vodící linie. Vjezdy budou v místě zeleně
po obou stranách lemovány zapuštěnými betonovými obrubníky.
Výškové řešení
Niveleta chodníku kopíruje výškové řešení stávající komunikace. Příčný sklon chodníku je 2,0 % směrem k vozovce.
Pouze v místě vjezdu, který se nachází na začátku úseku, je příčný sklon chodníku 2,0 % navržen směrem k
soukromému pozemku (směrem od vozovky), a to z důvodu výškového umístění vjezdové brány níže než je stávající
komunikace. Podélný sklon chodníku je min. 0,3 % a max. 2,54 %.
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Konstrukční skladbv ploch
Chodník je navržen v konstrukční skladbě:
zámková dlažba
lože-drťfrakce 4-8 mm
štěrkodrť ŠD 0-32
celkem

60 mm
40 mm
150- 170 mm
250-270 mm

Vjezdy jsou navrženy v konstrukční skladbě:
zámková dlažba
lože - drť frakce 4-8 mm
podkladní vrstva z KSC I
podkladní štěrkodrť ŠD 0-63
celkem

80 mm
40 mm
120 mm
180 - 200 mm
420-440 mm

Přefrézování silnice je navrženo v konstrukční skladbě:
asfaltový beton ACO 11
spojovací postřik 0,5 kg/m2
asfaltový beton ACL 16
infiltrační postřik 1,5 kg/m2
stávající konstrukční vrstvy

50 mm
50 mm

Předláždění chodníku je navrženo v konstrukční skladbě:
zámková dlažba
lože - drť frakce 4-8 mm
stávající konstrukční vrstvy

60 mm
40 mm

Předláždění chodníku je navrženo v konstrukční skladbě:
zámková dlažba
lože - drť frakce 4-8 mm
stávající konstrukční vrstvy

60 mm
40 mm

Stávající silnice je odvodněna do stávajících uliční vpustí, které jsou napojeny do stávajícího kanalizačního systému.
Stávající uliční vpusti jsou umístěny za hranou asfaltové plochy komunikace. Z toho důvodu budou při výstavbě
chodníku upraveny na obrubníkové vpusti (obrubníková vpusť Radbuza). Plocha chodníku bude odvodněna pomocí
příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci a odtud do upravených uličních vpustí. Řešené vjezdy jsou
odvodněny pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci nebo do okolních zatravněných ploch. Z
důvodu výškového umístění vjezdové brány na začátku řešené úseku, která je níže než stávající komunikace, bude na
konci vjezdu umístěn odvodňovací žlab ACODRAIN N100, který bude pomocí přípojky PVC DN150 napojen do
stávajícího kanalizačního systému. Na stávající kanalizační šachty, které zároveň slouží jako uliční vpusti, bude
osazena přechodová deska a kanalizační poklop.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a §
15 odst. 1 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního
zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 10.12.2018 přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 23.04.2019.
Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, tímto současně oznamuje, že pokračuje ve společném řízení.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Nebudou-li závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, stavební úřad
bude mít za to, že k předmětné stavbě není připomínek.
Správní orgán oznamuje účastníkům řízení, že dne 20.06.2019, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu
stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve
věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova,
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny: pondělí, středa od 8:00
do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30) a vyjádřit se k nim do 3
pracovních dnů po výše uvedeném datu. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Účastnící společného řízení:
Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:
Obec Měrovice nad Hanou, Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
silniční správní úřad, Olomoucký kraj, Roman Rynda, Libor Krčmař, Petra Vymětalíková, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace
Přerov, a.s.
Dle § 94k písm. e) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům:
parc. č. 491, 496, 493, 471/4, 498, 500, 506, 507, 515, 519, 522, 521, 524, 526, 527, 529, 530, 531, 1777,
6/1, 8/2, 2, 116 v katastrálním území Měrovice nad Hanou
Dle § 94k písm. e) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
stavbám:
Měrovice nad Hanou č.p. 44, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 38, č.p. 36, č.p. 186, č.p. 35,
č.p. 34, č.p. 203, č.p. 139, č.p. 138, č.p. 140, č.p. 160 a č.p. 8
Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí
být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k
nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

"otisk úředního razítka"

Bc. Kateřina Skoková
referentka oddělení stavebního úřadu
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Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Rovněž Obecní úřad Měrovice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a
opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu
orgánu, který písemnost vydal!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení
společného řízení účastníkům společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou.

Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
NELL PROJEKT s.r.o., IDDS: 522n53y
zastoupení pro: Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín
správní úřad, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Roman Rynda, Měrovice nad Hanou č.p. 37, 752 01 Kojetín
Libor Krčmař, Měrovice nad Hanou č.p. 39, 752 01 Kojetín
Petra Vymětalíková, Měrovice nad Hanou č.p. 39, 752 01 Kojetín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
Dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního
prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a
zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská
č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, IDDS: r3cb8hq
Obecní úřad Měrovice nad Hanou, IDDS: j2taxhu
Ostatní
Obecní úřad Měrovice nad Hanou, Úřední deska, IDDS: j2taxhu
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Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
Účastníci společného řízení vymezeni ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona
Spis

