VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Vítkov
odbor služeb
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

OS. 1257/2020/Gr
MUVI 14623/2020
Jiří Grigier
556312245
grigier@vitkov

DATUM:

02.07.2020

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06
Opava IČ 00095711, kterou zastupuje společnost VIAT, s.r.o. Projekční kancelář, Lidická 700/19, 602 00
Brno, IČ 05705398 (dále jen "stavebník") dne 27.04. 2020 podal žádost, o vydání stavebního povolení na
stavbu:
Silnice II/442 – Kerhartice – VD Kružberk

Stavební objekty:
SO 101 - Silnice II/442
SO 102 - Stavební údržba propustku v km 14,648 - ev. č. 442-011bP
SO 103 - Stavební údržba propustku v km 15,142 - ev. č. 442-011cP
SO 104 - Stavební údržba propustku v km 15,340 - ev. č. 442-012P
SO 105 - Stavební údržba propustku v km 15,683 - ev. č. 442-013P
SO 106 - Stavební údržba propustku v km 15,978 - ev. č. 442-014P
SO 107 - Stavební údržba propustku v km 16,183 - ev. č. 442-015P
SO 108 - Stavební údržba propustku v km 16,587 - ev. č. 442-016P
SO 109 - Stavební údržba propustku v km 16,851 - ev.č. 442-017P
SO 110 - Stavební údržba propustku v km 17,065 - ev.č. 442-018P
SO 111 - Stavební údržba propustku v km 17,611 - ev.č. 442-019P
SO 201 - Oprava zárubní zdi v km 14,300
na pozemcích:
- k.ú. Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
parc.č. 726/2; 439/2; 680; 375/2; 347/2; 320/2; 687/1; 726/1; 408/1
- k.ú. Staré Lublice
parc.č. 1186
- k.ú. Kružberk
parc.č. 625
Stavba obsahuje :
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce krajské komunikace – silnice č. II/442
v extravilánovém úseku mezi obcí Kerhartice a VD Kružberk (most ev. č. 442-009). Celková délka
úpravy je 3539,23 m. Součástí stavebních úprav komunikace bude i pročištění stávajících propustků a
jejich sanace směrových a prostorových parametrech.
SO 101 – Silnice II/442
Začátek opravy je situován v km 14,309 54, v místě napojení účelové lesní komunikace a konec se
nachází před mostem ev. č. 442 - 009 (VD Kružberk:
v km 14,309 54 - 14,795 00
- provede se frézování, sanace krajů, nový dvouvrstvý kryt, navýšení nivelety o 30 mm.
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v km 14,795 00 - 15,300 00
- odstraní se dlažební kostky, doplní se konstrukce, provedou se 3 asfaltové vrstvy a navýší se
niveleta o 30 mm
v km 15,300 00 – 17,076 00
- provede se frézování, sanace olámaných krajů, provede se nový dvouvrstvý kryt, navýší se
niveleta o 30mm
km 17,076 00 – 17,848 77
- odstraní se dlažební kostky, doplní se konstrukce, provedou se 3 asfaltové vrstvy a navýší se
niveleta o 30 mm.
SO 102 – Stavební údržba propustku v km 14,648 – ev.č. 442 -011 bP
- kamenná vtoková jímka 1,5 x 1,0 x 1,9 bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100%
jejího zdiva, na výtoku bude opravena poškozená část zdi v délce 0,5m
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 103 – Stavební údržba propustku v km 15,142 – ev.č. 442 – 011cP
- kamenná vtoková jímka 1,6 x 1,55 x 1,2 bude vyčištěna a přespárována 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 104 – Stavební údržba propustku v km 15,340 – ev.č. 442 - 012P
- u kamenné zdi 1,8 x 1,0 x 1,0 m na vtoku i výtoku bude provedeno přespárování 100 % jejího
zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár, v rámci přespárování bude doplněno chybějící nebo vypadlé zdivo
z čela propustku v rozsahu 15 %.
SO 105 – Stavební údržba propustku v km 15,683 – ev.č. 442 – 011cP
- u kamenné zdi 1,0 x 1,0 x 1,0 m na vtoku i výtoku bude provedeno přespárování 100 % jejího
zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 106 – Stavební údržba propustku v km 15,978 – ev. č. 442-014P
- kamenná vtoková jímka 1,0 x 1,0 x 1,5 bude vyčištěna a přespárována 100% jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo
v rozsahu 10%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 107 – Stavební údržba propustku v km 16,183 – ev. č. 442-015P
- kamenná vtoková jímka 1,0 x 1,0 x 1,4 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100%
jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo
v rozsahu 10%, na výtoku budou odstraněny naplaveniny v tl. cca 30 cm.
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 108 – Stavební údržba propustku v km 16,587 – ev. č. 442-016P
- kamenná vtoková jímka 1,5 x 1,0 x 1,07 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100%
jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo
v rozsahu 10%
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- zborcené křídlo na výtoku bude rozebráno a znovu vybudováno
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 109 – Stavební údržba propustku v km 16,851 – ev. č. 442-017P
- kamenná vtoková jímka 1,5 x 1,0 x 1,1 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100%
jejího zdiva
- čelní zeď bude rozebrána s ohledem na prasklou troubu na výtoku, po její výměně bude zeď znovu
postavena v původních rozměrech a dosypána, zároveň dojde ke kompletnímu vyčištění
zaneseného propustku
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo
v rozsahu 20%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 110 – Stavební údržba propustku v km 17,065 – ev. č. 442-018P
- kamenná vtoková jímka 1,0 x 1,0 x 1,5 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100%
jejího zdiva
- čelní zeď bude rozebrána s ohledem na prasklou troubu na výtoku, po její výměně bude zeď znovu
postavena v původních rozměrech a dosypána, zároveň dojde ke kompletnímu vyčištění
zaneseného propustku
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo
v rozsahu 20%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky.
SO 111 – Stavební údržba propustku v km 17,611 – ev. č. 442-019P
- kamenná vtoková jímka 0,8 x 0,8 x 1,45 m bude vyčištěna a bude provedeno přespárování 100%
jejího zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude u vtokové jímky doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo
v rozsahu 10%
- součástí stavební údržby bude zabetonování dvoumadlového zábradlí v prostoru vtokové jímky
SO 201 – Oprava zárubní zdi v km 14,300
- stávající zárubní zeď délky 35 m výšky 1,3m z lomového kamene v km 14,300
bude
přespárována ve 100% plochy zdiva
- stávající spáry budou do hl. min. 50 mm vyškrábány a nově přespárovány maltou cementovou
MC25-XF3 se zatřením spár
- v rámci přespárování bude doplněno i chybějící nebo vypadlé kamenivo v rozsahu 15%
- součástí opravy bude doplnění betonového žlabu, který bude vyspádovan směrem do vtokové
jímky stávajícího propustku v km 14,269 ev. č. 442-011aP
Městský úřad Vítkov - odbor služeb, silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) 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, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 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"),
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.

Č.j. MUVI 14623/2020

str. 4

Účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 38 správního řádu v pracovních dnech nahlédnout do
příslušné dokumentace a podkladů (Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov), v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00). Mimo stanovené dny a hodiny lze do
příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své
stanovisko.
Účastníci řízení mají v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu rovněž možnost nahlédnout do spisu a
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to do 3 pracovních dnů po skončení lhůty pro
uplatnění námitek účastníků řízení. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky.
V případě, že své práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjadřovat k podkladům
rozhodnutí.
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 uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu 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.
Stanovení účastníků řízení:
dle § 109 písm. a) stavebního zákona
VIAT, s.r.o. projekční kancelář, IČ 05705398, Lidická 700/19, 602 00 Brno
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava, Joži Davida 2, 746 01 Opava
dle § 109 písm. b) - d) stavebního zákona
Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové, Lesní
správa Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov
dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmolky
Česka telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/1, 13000 Praha
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle
uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru.
Katastrální území Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
366/2; 368/8; 362/10; 362/13; 364/1; 365/1; 365/2
Katastrální území Staré Lublice
339/4; 339/5; 25/2, 32/1; 73/2; 339/2; 348; 355; 365; 370; 396/7; 428/1; 439/2; 320/2; 398/1; 399; 403;
408/3; 409/1; 409/3; 414; 428/1; 686/1; 687/2; 700/3; 700/4; 471/1; 633/1; 686/2; 693/1; 679; 685; 294/4;
308; 314/2; 343
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Katastrální území Kružberk
37; 105/15; st.171; 38/1; 46/1; 48/1; 93/1; 93/2; 94/1; 94/2; 105/1; 105/3; 105/7; 105/14; 106; 110/2;
110/7; 110/18; 110/19; 110/20; 110/29; 110/30; 110/33; 171/1; 171/3; 171/4; 178/1; 178/2; 229/1; 229/2;
238/2; 238/3; 291; 292; 293/2 296; 310; 311/2; 351/1; 357/4; 357/5; 357/7; 357/8; 357/9; 594/1; 605/1
Jiří G r i g i e r
referent odboru služeb
Obdrží:
Účastníci
Do datové schránky :
VIAT, s.r.o. projekční kancelář, Brno, IDDS: ykiaes5
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava, IDDS: jytk8nr
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
Česka telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce , a.s.Ostrava IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové IDDS: IDDS: e8jcfsn
Veřejnou vyhláškou :
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru:
Katastrální území Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
366/2; 368/8; 362/10; 362/13; 364/1; 365/1; 365/2
Katastrální území Staré Lublice
339/4; 339/5; 25/2, 32/1; 73/2; 339/2; 348; 355; 365; 370; 396/7; 428/1; 439/2; 320/2; 398/1; 399; 403;
408/3; 409/1; 409/3; 414; 428/1; 686/1; 687/2; 700/3; 700/4; 471/1; 633/1; 686/2; 693/1; 679; 685; 294/4;
308; 314/2; 343
Katastrální území Kružberk
37; 105/15; st.171; 38/1; 46/1; 48/1; 93/1; 93/2; 94/1; 94/2; 105/1; 105/3; 105/7; 105/14; 106; 110/2;
110/7; 110/18; 110/19; 110/20; 110/29; 110/30; 110/33; 171/1; 171/3; 171/4; 178/1; 178/2; 229/1; 229/2;
238/2; 238/3; 291; 292; 293/2 296; 310; 311/2; 351/1; 357/4; 357/5; 357/7; 357/8; 357/9; 594/1; 605/1
Dotčené správní úřady
Do datové schránky:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
Do vlastních rukou:
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby,ÚP a ŽP - Ochrana přírody a krajiny
- Odpadové hospodářství
- Státní správy lesů
- Vodoprávní úřad
Dále obdrží s žádosti o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 ti dnů ode dne vyvěšení na úřední
desce, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup s následným vrácením Městský úřad Vítkov, odbor
služeb, oddělení kultury, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup :

Datum vyvěšení

Datum sejmut

