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Navrhovatel:
Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

(doručováno veřejnou vyhláškou)
Obec Horní Moštěnice, zsatoupená starostou, IČO 00301264, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní
Moštěnice,
kterou zastupuje EPROJEKT s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Michalem Maje rem, IČO 62361457,
Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
(dále jen "stavebník") dne 20.12.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"Stavební úpravy ulice Havlíčkova, Horní Moštěnice"
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 401 - Přeložka NN (není předmětem tohoto řízení)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto řízení)
(dále také "stavba") na pozemku st. p. 378 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 431 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 435 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 436 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 440 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 441 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 442 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 443 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 575 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 613 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 637
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 276/1 (zahrada), parc. č. 290/6 (zahrada), parc. č. 1296/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1297 (ostatní plocha), parc. č. 1298/1 (ostatní plocha), parc. č. 1300/1 (ostatní plocha), parc. č. 1300/2
(ostatní plocha) v katastrálním území Horní Moštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Místní komunikace v ulici Havlíčkova je obslužná místní komunikace (MK) funkční skupiny C3 s přímou obsluhou staveb.
Délka řešeného úseku prostoru místní komunikace je cca 288,67 m. MK je navržena jako dvoupruhová obousměrná v šířce
6,0 m mezi obrubami. Ve zúžených místech, které jsou hlavním prvkem zklidnění dopravy, má vozovka šířku 4,5 m resp. 5,0
m. Asfaltobetonová obrusná vrstva komunikace bude odfrézována a bude položena nová. Parkovací pruhy ze zámkové
dlažby jsou navrženy v šířce 2,0 m. Jsou navrženy také dva parkovací pásy z vodopropustné obrusné vrstvy. Chodník je
navržen obvykle v šířce min. 1,5 m ze zámkové dlažby.
Niveleta komunikace zůstane v principu zachována. Výškové řešení ostatních zpevněných ploch vychází z nivelety
komunikace a z návazností na stávající zástavbu.
Odvodnění bude provedeno do uličních vpustí, z nichž některé budou vyměněny za nové. Další uliční vpusti budou zřízeny
jako nové. Odvedení dešťových vod z chodníku je vzhledem k ochrannému pásmu plynovodu a telekomunikačních vedení
řešeno přes tzv. malé dvorní vpusti s protizápachovou uzávěrou, které budou napojeny do kanalizace obce. Pláň bude
odvodněna drenáží zaústěnou do uličních vpustí.
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Návrh konstrukcí
Chodník
zámková dlažba DL
60/80 mm
ložní vrstva
HDK 4/8 GC
50 mm
štěrkodrť
ŠDA 0/32 GE
250 mm
celkem
360/380 mm
sanace (výměna) zeminy v aktivní zóně (podloží) dle potřeby (např. na sjezdech k nemovitostem) Dlažba tl. 80 mm bude
použita podle předpokládaného dopravního zatížení, např. na sjezdech k nemovitostem.
Komunikace - zámková dlažba
zámková dlažba DL
80 mm
ložní vrstva
HDK 4/8 Gc
50 mm
štěrkodrť
ŠDA 0/32 GE
150 mm
štěrkodrť
ŠDA 0/32 GE
200 mm
celkem
480 mm
sanace (výměna) zeminy v aktivní zóně (podloží) dle potřeby
Komunikace - zasakovací rošty z recykl. plastu
výplň - zatravnění / betonová dlažba (8 x 8 cm)
rošt z recyklovaného plastu 800 x 400 mm zatravněný / se zámkem pro bet. dlažbu VD 60 mm
podkladní PE textilie - síťovina
podkladní vrstva green
50 mm
štěrkodrť
ŠDA 0/32 GE
100 mm
celkem
210 mm
sanace (výměna) zeminy v aktivní zóně (podloží) dle potřeby
Komunikace - asfaltový beton - výměna obrusné vrstvy
asfaltový beton ACO 11+, 50/70
60 mm
asfaltový beton ACL 16+, 50/70
max. 40 mm
spojovací postřik PS-A
celkem
max. 100 mm
Ložní vrstva ACL bude provedena jako tzv. vyrovnávka v tloušťce a v místech, která to budou vyžadovat. Ve větší části
plochy bude provedena pouze nová obrusná vrstva.
Komunikace - asfaltový beton
asfaltový beton ACO 11+, 50/70
50 mm
spojovací postřik PS-A
asfaltový beton ACP 16+, 50/70
60 mm
infiltrační postřik PI-A
štěrkodrť
ŠDA 0/32 GE
150 mm
štěrkodrť
ŠDA 0/32 GE
200 mm
celkem
460 mm
sanace podloží dle potřeby a typu a únosnosti zeminy v podloží (např. výměna nevhodné zeminy netříděným lomovým
kamenivem)
Dopravní značení stávající.

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 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
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 06.02.2020, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu
stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.
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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.
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 384, 389, 427, 428, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 444/1, 444/2, 460, 472, 480, 515, 550, 551, 612,
619, 679, 713, 717, 720/1, 728, 734, 835, 865, parc. č. 232/2, 284/1, 285/1, 285/2, 285/4, 285/5, 289/1,
289/4, 289/5, 290/1, 291/6, 291/12, 291/14, 1300/12, 1301/1 v katastrálním území Horní Moštěnice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horní Moštěnice č.p. 369, č.p. 379, č.p. 387, č.p. 408, č.p. 341, č.p. 340, č.p. 339, č.p. 362, č.p. 375, č.p.
392, č.p. 377, č.p. 418, č.p. 446, č.p. 448, č.p. 481, č.p. 480, č.p. 499, č.p. 503, č.p. 504, č.p. 174, č.p. 505,
č.p. 136, č.p. 508 a č.p. 552
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě
první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně
plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Bouda
referent oddělení stavebního úřadu

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 Horní Moštěnice 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 § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení
stavebního řízení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
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Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
EPROJEKT s.r.o., IDDS: m7w4ek3
zastoupení pro: Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Petr Anděl, Havlíčkova č.p. 342/2, 751 17 Horní Moštěnice
Miloslava Doleželová, Havlíčkova č.p. 354/14, 751 17 Horní Moštěnice
Andrea Fridrichová, Havlíčkova č.p. 405/30, 751 17 Horní Moštěnice
Simona Hrdá, Havlíčkova č.p. 375/20, 751 17 Horní Moštěnice
Michal Hrdý, Havlíčkova č.p. 375/20, 751 17 Horní Moštěnice
Ilona Jančíková, Havlíčkova č.p. 492/42, 751 17 Horní Moštěnice
Romana Jandová, Havlíčkova č.p. 352/12, 751 17 Horní Moštěnice
Milan Koníček, Havlíčkova č.p. 391/28, 751 17 Horní Moštěnice
Věra Koníčková, Havlíčkova č.p. 391/28, 751 17 Horní Moštěnice
Ondřej Martínek, Havlíčkova č.p. 418/27, 751 17 Horní Moštěnice
Jiří Minařík, Havlíčkova č.p. 489/36, 751 17 Horní Moštěnice
Věra Minaříková, Havlíčkova č.p. 489/36, 751 17 Horní Moštěnice
Miroslava Přikrylová, Havlíčkova č.p. 351/10, 751 17 Horní Moštěnice
Alois Rygal, Havlíčkova č.p. 399/26, 751 17 Horní Moštěnice
Jarmila Rygalová, Havlíčkova č.p. 399/26, 751 17 Horní Moštěnice
Anna Špalková, Havlíčkova č.p. 493/40, 751 17 Horní Moštěnice
Oldřiška Otavová, Haňovice č.p. 75, 783 21 Chudobín
Kateřina Jandová, Havlíčkova č.p. 342/2, 751 17 Horní Moštěnice
Jaroslav Šebák, Za Mlýnem č.p. 465/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Marie Šebáková, Za Mlýnem č.p. 465/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Vladimír Velím, Havlíčkova č.p. 492/42, 751 17 Horní Moštěnice
Jana Velímová, Havlíčkova č.p. 492/42, 751 17 Horní Moštěnice
František Martinek, Havlíčkova č.p. 418/27, 751 17 Horní Moštěnice
Vlasta Martinková, Havlíčkova č.p. 418/27, 751 17 Horní Moštěnice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
Účastníci stavebního řízení vymezeni ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
Dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
Obecní úřad Horní Moštěnice, IDDS: z8gbd6i
Ostatní
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p.
709/34, 750 11 Přerov
Obecní úřad Horní Moštěnice, úřední deska, IDDS: z8gbd6i
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
spis

