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Stavebník
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
jehož jménem jedná
Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
v zastoupení na základě plné moci společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
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OZNÁMENÍ
zahájení spojeného řízení
o prodloužení platnosti a změně stavby před jejím dokončením
(doručováno veřejnou vyhláškou)
Stavebník, Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, jehož jménem jedná
Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc v zastoupení na základě plné moci společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“),
podal dne 14. 9. 2021 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení o dva roka,
tj. do 17. 7. 2024 a povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající
ve změně termínu dokončení stavby do 31. 12. 2024, na stavbu:

„I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“
v rozsahu stavebních objektů
SO 101 Okružní křižovatka
SO 201 Prodloužení propustku
SO 301 Dešťová kanalizace
v Olomouckém kraji, okrese Přerov, obci a v kat. území Přerov na pozemcích:
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•

•

trvalý zábor
parc. č. 3401/21, 3412/19, 3412/20, 3412/22, 3412/23, 3473/54, 3473/55, 3477/2,
3477/3, 3492/16, 4943/4, 4943/5, 4943/6, 4943/7, 5084/22, 5084/23, 5084/29,
5084/30, 5084/31, 5084/32, 6546/3, 6552/46, 6568/16, 6569/13, 6569/14, 6850/7,
6850/9 a 6850/13;
dočasný zábor
parc. č. 3473/1, 3477/1, 3492/11, 4943/1, 4943/2, 4943/6, 5084/29, 5084/31,
6568/11, 6569/2, 6850/4 a 6850/8.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení pod
č. j. KUOK 60970/2020, sp. zn. KÚOK/15038/2020/ODSH-SH/131 ze dne 15. 6. 2020,
které nabylo právní moci dne 17. 7. 2020, podle ust. § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon"), a povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající
ve změně termínu dokončení stavby, podle ust. § 118 stavebního zákona.
Stručný popis stavby
Předmětem povolené stavby je úprava nevhodného řešení stávající křižovatky ulic
Polní, Tržní a Dluhonská. Stávající křižovatka je nevyhovující jak šířkově, tak
především svým napojením přilehlých areálů přímo do prostoru křižovatky. Křižovatka
je dispozičně a dopravně nevhodná. Samotná vozovka vykazuje řadu poruch, které
snižují její životnost a bezpečnost silničního provozu. Křižovatka je řešena v zástavbě.
Podél ul. Tržní i ul. Polní jsou průmyslové a obchodní areály, podél ul. Dluhonské
po jedné straně obytné domy, Celní úřad a areál MJM, po druhé straně je drobný vodní
tok (DVT) Malý Strhanec. Navržená jednopruhová okružní křižovatka je s 5 rameny,
oválného tvaru. Překládaná komunikace Dluhonská má šířku zpevnění 7,00 m
s navázáním na stávající šířku Dluhonské 5,73 m.
Napojení ul. Dluhonské je navrženo jako samostatné rameno, areál Celního úřadu
a MJM jsou připojeny na společném ramenu. Je odstraněn výškový rozdíl na tomto
vjezdu. Je nutný nový příjezd ke garážím za náhonem Malý Strhanec. Pro toto
napojení je nutné prodloužení propustku na DVT Malý Strhanec pod stávající
komunikací na ulici Polní na délku cca 40 m. Stávající chodníky jsou zachovány (byť
v přeložené poloze). Podél areálu Celního skladu je až po stávající chodník u Malého
Strhance navržen chodník nový v šířce 2,0 m. Po pravé straně je stávající chodník
rozšířen na 3,5/4,0 m, aby byl umožněn i pohyb cyklistů.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 stavebního zákona
oznamuje v souladu s ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení společného řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení o dva roky, tj. do 17. 7. 2024 podle
ust. § 115 odst. 4 a § 112 odst. 1 stavebního zákona a povolení změny termínu
dokončení stavby do 31. 12. 2024 podle ust. § 118 stavebního zákona, ve kterém
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Vzhledem ke skutečnosti, že řízení podle ust. § 115 odst. 4 a § 118 stavebního zákona
se týkají téhož předmětu a nebrání tomu povaha věci, účel řízení ani ochrana práv
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nebo oprávněných zájmů účastníků, speciální stavební úřad v souladu s ust. § 140
odst. 1 a 4 správního řádu tato řízení dne 11. 10. 2021 usnesením poznamenaným
do spisu spojil. V tomto společném řízení bude vydáno jedno společné rozhodnutí.
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 předmětnému řízení není
připomínek.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě na Odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
Olomouc (budova RCO – 14. p./dveře č. 1405).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
Ke dni 12. 11. 2021, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení
a stanovisek dotčených orgánů, bude mít speciální stavební úřad shromážděny
všechny podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu
speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí v předmětné věci k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovuje lhůtu
5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady
mohou seznámit, nahlížet do nich (Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy
a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, pondělí, středa od 8:00
do 17:00, v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00). Po uplynutí tohoto
termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru

Rozdělovník
- účastníci řízení účastníci řízení vymezeni ust. § 109 písm. a) až d) stavebního
zákona





Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
v zastoupení společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
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CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1,
779 00 Olomouc
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha
PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov
CREAM SICAV, a.s., Nuselská 262/34, 140 00 Praha
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha (jiné
právo k pozemkům parc č. 3492/11 a 3492/16 v k.ú. Přerov)
MJM agro, a. s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
-



účastníci stavebního řízení vymezeni ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
(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):
pozemky parc. č. 3401/20, 3401/22, 3412/21, 3412/18, 3412/23, 3479 s č.p. 1482,
3480 s č.p. 1481, 3492/13, 3492/12, 3492/10, 3492/17, 3492/15, 3492/1, 3477/1,
3473/1, 4943/1, 4943/2, 5084/21, 5084/13, 6850/4, 6552/22, 6568/12, 6571,
3524/1, 3524/3, 6552/1, 6850/13, 6569/15, 3524/10, 4943/7, 6546/2, 6552/2,
6552/45, 6568/11, 6568/16, 6569/1, 6569/12, 6569/13, 6570, 6850/11, 6850/12,
6547/1, 6547/2, 6547/3,6547/4, 6547/5, 6547/6, 6547/7, 6547/8, 6547/9, 6547/10,
6547/11, 6547/12, 6547/13, 6547/14, 6547/15, 6547/16, 6547/17,
6547/18,6547/19, 6547/20, 6547/21, 6547/22, 6547/23, 6547/24, 6547/25,
6547/27, 6547/28, 6547/29, 6547/30, 6547/31 a 6547/32 v kat. území Přerov
a obci Přerov
-



ostatním účastníkům ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu doručení veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje po dobu
15 dní a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení:

pro vyvěšení a podání zprávy z důvodu informovanosti, avšak již bez právních
účinků vztahujících se na doručení:

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy – úřední deska, Bratrská 709/34, 750 02
Přerov (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení /v případě použití formy
datové zprávy s autorizovanou konverzí dokumentu/ na úřední desce na dobu nejméně
15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení
zpět s vyznačením údajů o jejím 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
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 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
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
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
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, Bratrská 709/34,
750 02 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská
709/34, 750 02 Přerov
spis

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

Sejmuto dne ..…..............

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

Elektronický podpis - 14.10.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : František Pěruška
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