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USNESENÍ
doručované veřejnou vyhláškou
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále
jen „krajský úřad“), jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí,
ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, ve smyslu ust. § 16 odst. 1, § 40 odst. 3 písm.
d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
účinném do 31. 12. 2020 (dále jen „stavební zákon“), vydal rozhodnutí ze dne 30. 9.
2021, č. j. KUOK 98365/2021, sp. zn. KÚOK/94145/2020/ODSH-SH/131, kterým
rozhodl, že stavba „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ v rozsahu stavebních
objektů
SO 116 - Přeložka silnice I/55 v Přerově - Předmostí
na pozemcích parc. č. st. 471, st. 473, st. 511, st. 516, st. 616, 243/2, 541/1, 633/17,
633/18, 633/20, 633/21, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26, 633/27, 633/28,
633/29, 633/30, 633/31, 633/32, 633/33, 633/34, 633/35, 633/36, 633/37, 633/38,
633/39, 633/40, 633/42 a 633/81 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 172 - Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137
na pozemcích parc. č. 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196 a 1197 v kat. území Dluhonice a obci Přerov,na pozemcích parc. č. 527,
633/54 a 633/84 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 226 - Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
na pozemcích parc. č. 633/41 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 705 - Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov - sever, část 2
na pozemcích parc. č. st. 471, 526/9, 541/1, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26,
633/27, 633/28, 633/29, 633/30, 633/31, 633/40, 633/41, 633/42 a 633/81 v kat. území
Předmostí a obci Přerov,
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se podle ust. § 115 stavebního zákona povoluje, přičemž se v poučení tohoto rozhodnutí
dopustil zjevné nesprávnosti.
Dle ust. § 70 správního řádu krajský úřad tímto opravným usnesením
opravuje
zřejmou nesprávnost nacházející se v poučení rozhodnutí krajského úřadu ze dne
30. 9. 2021, č. j. KUOK 98365/2021, sp. zn. KÚOK/94145/2020/ODSH-SH/131, a to tak
že nahrazuje v poučení tohoto rozhodnutí větu: „Odvolání se podává u toho správního
orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru
kancelář ředitele, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.“ větou následující: „Odvolání se
podává u toho správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779
00 Olomouc.“
Odůvodnění
Krajský úřad jako speciální stavební úřad vydal rozhodnutí ze dne 30. 9. 2021, č. j. KUOK
98365/2021, sp. zn. KÚOK/94145/2020/ODSH-SH/131, kterým rozhodl, že stavba
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ v rozsahu stavebních objektů
SO 116 - Přeložka silnice I/55 v Přerově - Předmostí
na pozemcích parc. č. st. 471, st. 473, st. 511, st. 516, st. 616, 243/2, 541/1, 633/17,
633/18, 633/20, 633/21, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26, 633/27, 633/28,
633/29, 633/30, 633/31, 633/32, 633/33, 633/34, 633/35, 633/36, 633/37, 633/38,
633/39, 633/40, 633/42 a 633/81 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 172 - Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137
na pozemcích parc. č. 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196 a 1197 v kat. území Dluhonice a obci Přerov,na pozemcích parc. č. 527,
633/54 a 633/84 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 226 - Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
na pozemcích parc. č. 633/41 v kat. území Předmostí a obci Přerov;
SO 705 - Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov - sever, část 2
na pozemcích parc. č. st. 471, 526/9, 541/1, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26,
633/27, 633/28, 633/29, 633/30, 633/31, 633/40, 633/41, 633/42 a 633/81 v kat. území
Předmostí a obci Přerov,
se podle ust. § 115 stavebního zákona povoluje.
Ve výše uvedeném rozhodnutí se krajský úřad dopustil zjevné nesprávnosti, kdy
v poučení rozhodnutí nesprávně uvedl, u kterého správního orgánu se odvolání podává
v rozporu s ust. § 68 odst. 5 správního řádu, když uvedl Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor kancelář ředitele, ačkoliv měl uvést Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Podle ust. § 68 odst. 5 správního řádu se v poučení uvede, zda je možné proti rozhodnutí
podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který
správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.
Podle ust. § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
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rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní
orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní
orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání
tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému
rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.
Jelikož se v poučení rozhodnutí krajského úřadu ze dne 30. 9. 2021, č. j. KUOK
98365/2021, sp. zn. KÚOK/94145/2020/ODSH-SH/131 jedná o zjevnou nesprávnost,
přistoupil krajský úřad jako příslušný správní orgán dle ust. § 70 správního řádu z moci
úřední k vydání tohoto opravného usnesení.
Současně krajský úřad upozorňuje na ust. § 83 odst. 2 správního řádu, podle kterého v
případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze
odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první,
bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Podle ust. § 76 odst. 5 a § 81 a násl. správního řádu mohou účastníci řízení proti tomuto
usnesení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, o kterém rozhoduje
Ministerstvo dopravy. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který rozhodnutí
vydal, tj. u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Podle ustanovení § 76 odst. 5
správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.
Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu obecné náležitosti uvedené v ust. §
37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
Obdrží:
Podle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle stavebního zákona, které
je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje
postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě
pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
Doručení do vlastních rukou:


Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
jehož jménem jedná
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33,
602 00 Brno
v zastoupení na základě plné moci společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
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Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Ostatním účastníkům stavebního řízení, popřípadě jejich zplnomocněným
zástupcům, a také veřejnosti, se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou,
podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, ve vazbě na ust. § 25 odst. 1 a § 144
správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením rozhodnutí
na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje se rozhodnutí
považuje za doručené. Pro informaci, avšak již bez právních účinků vztahujících
se na doručení, se rozhodnutí vyvěsí též na úřední desce Magistrátu města
Přerova.
Vyrozumění se v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu zveřejní též způsobem
umožňující dálkový přístup (viz elektronické úřední desky na webových stránkách
Olomouckého kraje: www.olkraj.cz a statutárního města Přerova: www.prerov.eu).
Doručení veřejnou vyhláškou:
Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
 vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li
být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
 Olomoucký kraj - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
Lipenská 753/120, 779 11 Olomouc
 Ředitelství silnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
 Hanzlík Josef, Náves 1/51, 750 02 Přerov
 Hanzlíková Alena, Náves 1/51, 750 02 Přerov
 Hanzlíková Jana, U Zbrojnice 47/4, 750 02 Přerov
 Oplocká Alena, Mikoláše Alše 228/5, 798 11 Prostějov
 Krejčiříková Marta, Náves 27/26, 750 02 Přerov
 Ing. arch. Langer Ladislav, Alojzov 186, 798 04 Alojzov
 Langer Pavel, Seifertova 583/18, 750 02 Přerov
Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: - vlastník
stavby - na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena
 Ředitelství silnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona
v postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (v souladu s
ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru):
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vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu
pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu – doručení
veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje a též způsobem umožňujícím dálkový přístup
pozemky parc. č. 1177, 1178 a 1198 v kat. území Dluhonice a obci Přerov;
pozemky parc. č. st. 422, st. 477, st. 510, st. 512, st. 520, st. 521, st. 522, st. 544,
st. 592, st. 610, st. 611, st. 612, st. 613, st. 614, st. 615, st. 631, st. 814, st. 840, st.
859, st. 862, st. 985, 30/1, 85/1, 86/2, 128/2, 128/3, 128/4, 128/6, 129/1, 129/3, 129/9,
130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 240/1, 240/3, 241/1, 241/2, 241/4, 241/5, 241/6,
241/7, 242, 243/1, 243/3, 243/4, 243/5, 245, 246, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 250/1,
250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 251/1, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4,
253/5, 254/1, 254/2, 255/2, 256/1, 287/9, 291/1, 291/4, 291/5, 291/6, 307/3, 526/5,
539/2, 541/2, 542/3, 542/4, 549, 600, 601, 633/19, 633/52, 633/53, 633/63, 633/64,
633/71 a 633/85, vše v kat. území Předmostí a obci Přerov;
pozemky parc. č. 4134, 4135/1, 4135/7, 4135/10, 4135/15, 4135/16, 4135/20,
4135/21, 4136/1, 4136/2, 4137, 4138, 4139, 6632/1, 6633/1, 6633/2, 6635/1, 6635/2,
6636/1, 6636/2, 6637/1, 6637/2, 6638/1, 6639/1, 6639/5, 6639/6, 6640/1, 6640/2,
6641/1, 6641/2, 6641/4, 6642/2, 6642/5, 6643, 6653, 6655, 7279/1, 7279/2, 7279/3,
7279/4, 7279/5, 7279/6, 7279/7, 7279/8, 7279/22, 7279/44 a 7279/48, vše v kat.
území a obci Přerov.

a účastníci stavebního řízení podle ust. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na
ŽP:
 Český svaz ochránců přírody Šumperk, se sídlem nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk
 Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, se sídlem Cejl 866/50a, Zábrdovice, 602 00
Brno
 Krajina Dluhonice, z.s., se sídlem U Zbrojnice 46/3, 750 02 Přerov
 "VODA Z TETČIC z.s.", se sídlem Hybešova 178, 664 17 Tetčice
- doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu na úředních
deskách příslušných úřadů a též způsobem umožňujícím dálkový přístup pro vyvěšení
a podání zprávy z důvodu informovanosti, avšak již bez právních účinků vztahujících
se na doručení:


Magistrát města Přerova – úřední deska, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov (s žádostí
o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce nejméně na dobu 15
dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení
zpět s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí)

Dotčené orgány a ostatní
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby
dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, K Mostěnici
375/9a, 750 02 Přerov
 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha
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Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická
65, 100 10 Praha
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00
Olomouc
Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, zde
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený
orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství,
ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesa,
vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov
spis

Záznam o zveřejnění:
Vyvěšeno dne ................….

Sejmuto dne ..…..............

Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
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