KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
ČJ: KUOK 73732/2021
SpZn. KÚOK/69023/2021/OSR/7515

Olomouc 12. července 2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Dana Sejkorová
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc. Ing. Hana Mazurová
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0

OPRAVNÉ USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK), vydaným usnesením čj. KUOK 70760/2021 ze dne 2. 7. 2021 rozhodl o námitce
podjatosti, kterou vznesl dne 22. 6. 2021 pobočný spolek Děti Země - Klub za udržitelnou
dopravu, IČ 67010041, se sídlem Cejl 866/50a, Zábrdovice, 602 00 Brno, (citace) „všech
relevantních pracovníků MM Přerova, včetně tajemníka a primátora“, ve stavebním řízení
vedeném Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělením stavební úřad, pod Sp.zn. 2020/178972/STAV/SU/PR, ve věci stavby pod
názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“, v rozsahu stavebních objektů SO 151
Přístupová cesta Prechezy, a.s. km 82,892, SO 163 Příjezd k ZUN č.10 v km 82,600 vpravo,
SO 164 Příjezd k RN č.13 v km 83,550-83,750 vpravo, SO 166 Obslužná komunikace
Prechezy a SO 782 Úprava skládky zelené skalice, na vyjmenovaných pozemcích
v katastrálním území Dluhonice a Přerov.
Odbor SR KÚOK podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),
opravuje
zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení usnesení čj. KUOK 70760/2021 ze dne
2. 7. 2021, a to tak, že v odůvodnění tohoto usnesení na straně třinácté v odstavci druhém
text:
„…MMK vzhledem k zaměstnaneckému poměru k městu Karviná.“
opravuje na text:
„…MMPr vzhledem k zaměstnaneckému poměru k městu Přerov.“
Odůvodnění
Odbor SR KÚOK zjistil zřejmou nesprávnost v odůvodnění písemného vyhotovení svého
usnesení čj. KUOK 70760/2021 ze dne 2. 7. 2021 spočívající v nesprávném označení
správního orgánu a města, kterých se vydané usnesení netýká. Proto ex offo opravným
usnesením dle ust. § 70 věty první správního řádu provedl opravu svého usnesení.
Fakt, že se jedná o zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení usnesení Odboru SR
KÚOK a nejedná se v daném případě o Magistrát města Karviné (MMK) a město Karviná,
je možné dovodit z textu celého usnesení, kde je uváděn Magistrát města Přerova (MMPr)
a město Přerov.
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Chybné uvedení Magistrátu města Karviné (MMK) a města Karviná je v opravovaném
usnesení ojedinělé a tato chyba v psaní nemá žádný zásadní vliv na správnost a zákonnost
vydaného usnesení a účastníci řízení jí nemohou být ve svých právech nijak dotčeni.
Poučení o odvolání
Proti tomuto usnesení může účastník, jemuž se usnesení oznamuje, podat odvolání
k Ministerstvu pro místní rozvoj, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení. Odvolání se
podává u správního orgánu, který napadené usnesení vydal, tj. v daném případě
u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, Olomouc,
Jeremenkova 40a.
Proti tomuto opravnému usnesení má podle ust. § 70 správního řádu právo podat odvolání
pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. účastníci stavebního řízení, uvedení
v ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, kterým se doručuje do vlastních rukou:
1. Dopravoprojekt Brno, a.s., IČ 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Brno-střed,
Veveří, 602 00 Brno 2 (zastupující na základě plné moci Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4)
2. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská
č.p. 709/34, 750 11 Přerov I-Město
3. PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
5. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
6. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
8. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
9. KEMIFLOC a.s., Dluhonská 2858/111, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem;
21.
22.CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
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23.GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
24

Ostatním účastníkům stavebního řízení, uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona, popřípadě jejich zplnomocněným zástupcům, a také osobám, jejichž pobyt není
znám a osobám, které nejsou známy, a které jsou účastníky řízení podle ust. § 109 písm. e)
a f) stavebního zákona, se toto usnesení doručuje veřejnou vyhláškou, podle ust. § 115
odst. 5 stavebního zákona, ve vazbě na ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a
ustanovení § 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.
Usnesení se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách
Olomouckého kraje https://www.olkraj.cz/index.php, a dále na elektronické úřední desce na
webových stránkách statutárního města Přerova http://www.prerov.eu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, tj. účastníci stavebního řízení dle ust.
§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kterým se dle ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona
doručuje veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

území Dluhonice,

v katastrálním území Přerov.
Účastníci řízení podle § 9c odst. 3 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, jímž se doručuje veřejnou vyhláškou:
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, IČ 67010041, se sídlem Cejl 866/50a, Zábrdovice,
602 00 Brno

Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení stavebního řádu
Odboru SR KÚOK

Otisk úředního razítka.
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Na vědomí:
1. Krajský úřad Olomouckého kraje - úřední deska (se žádostí o bezodkladné vyvěšení
tohoto usnesení na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět Odboru SR KÚOK s vyznačenými
údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
2. Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, Bratrská . 709/34, 750 11 Přerov - úřední
deska (se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce po dobu 15
dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět
Odboru SR KÚOK s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí) - pro informovanost,
avšak bez právních účinků pro doručení
Dotčené orgány – doručováno jednotlivě dle § 112 odst. 1 stavebního zákona
3. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu
státní správy VIII, Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 9
4. Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha 1
5. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4,
Praha 2 - Nové Město, 128 00 Praha 28
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
7. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova
1800/75, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
9. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, K Moštěnici 375/9a,
750 02 Přerov VI-Újezdec
10. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
11. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany
přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší,
ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p.
709/34, 750 11 Přerov
12. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov (s požadavkem na zaslání spisové
dokumentace související s projednáním daného záměru Magistrátu města Olomouce)
13. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Oddělení pozemních staveb, Hynaisova
34/10, 779 11 Olomouc
Usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………………………….

………………………………….
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