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MAGISTRÁT  MĚ STA OLOMOUCE  
ODBOR STAVEBNÍ 

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací 
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 Spisový znak – 280.13, skartační znak/skart. lhůta – A/20 

 

Č. j. SMOL/238293/2021/OS/PK/Vra V Olomouci 23.09.2021 
Spisová značka: S-SMOL/210903/2021/OS 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Václav Vrážel, dveře č. 2.05 
Telefon: 588488159 
E-mail: vaclav.vrazel@olomouc.eu 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš 
 
 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

I.  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ   

Dne 25.08.2021 podali stavebníci Obec Luběnice, IČO: 00635642, Luběnice 140, 783 46  Těšetice, 
v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droždín, 779 00  Olomouc 9, 
Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 
73965952, Janouškova 108/3, Droždín, 779 00  Olomouc 9, žádost o vydání společného povolení na 
stavební záměr pod souhrnným názvem: 
        

„Cyklostezka Luběnice – Lutín“ 

SO 101 - Cyklostezka, k.ú. Luběnice 

SO 102 - Cyklostezka, k.ú. Lutín 
 
nacházející se na pozemcích parc. č. 305 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, ostatní plocha, parc. č. 302 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. 303 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. 311 
v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha.  

 
Uvedeným dnem (25.08.2021) bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

 
Záměr obsahuje: 
Předmětem stavebního záměru je stavba nové cyklostezky mezi obcemi Luběnice a Lutín.  
 
Před započetím prací bude v trase cyklostezky provedeno sejmutí drnu a ochrana stávajících ovocných 
stromů (třešní). Tato ochrana bude zahrnovat taková opatření, kdy je nutno při výkopových pracích 
v okolí stromů postupovat velmi opatrně s ohledem na kořenový systém.  V případě výskytu kořenových 
systémů o průměru kořene 50 mm a více nesmí být tyto kořeny mechanicky poškozeny. Pokud bude 
stavba probíhat během vegetace, zhotovitel musí zajistit, aby po dobu výkopu byly  obnažené kořeny 
chráněny vlhčenou jutou nebo pytlovinou. Kmeny stromů je nutno po dobu výstavby chránit dřevěným 
bedněním kolem těchto kmenů provedených na netkané geotextilii 800 g/m

2
. Bednění bude provedeno 

do výšky 1,8 m. Tato ochrana nebude zahrnovat 29 kácených ovocných stromů. 
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SO 101 – Cyklostezka, k.ú. Luběnice 

Vlastní stavební objekt řeší novou trasu cyklostezky šířky 2,5  m v katastrálním území obce Luběnice v 
délce úseku 518,98 m. Cyklostezka začíná v napojení na místní komunikaci na konci zástavby v obci 
Luběnice, která je napojena na silnici III/44814. Ukončení tohoto úseku je v napojení na pokračování 
trasy cyklostezky řešené v SO 102. Cyklostezka je navržena s asfaltovým povrchem a novou konstrukcí 
tl. 400 mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 je navržen 30 MPa. Lemování 
cyklostezky je nezpevněnou krajnicí šířky 0,3 m z asfaltového recyklátu v tl. 100 m. V místě napojení 
cyk lostezky na místní komunikaci na začátku úseku bude osazena ocelová prolamovaná uzamykatelná 
závora dl. 3,5 m. Barva závory bude červeno bílá. Osazení sloupků závory bude na obou stranách 
cyklostezky do betonových patek 300/300/500 mm z betonu C16/20 XF3. Klíčky od závory budou ve 
vlastnictví obou investorů. 
 
SO 102 Cyklostezka, k.ú Lutín 

Vlastní stavební objekt řeší novou trasu cyklostezky šířky 2,5  m v katastrálním území obce Lutín 
v délce úseku 1054,86 m. Cyklostezka začíná v napojení na úsek trasy cyklostezky řešený v SO 101. 
Na konci úseku je cyklostezka napojena na místní komunikaci ul. Pohoršov na konci zástavby v obci 
Lutín. V místě napojení je i začátek úseku stávající smíšené stezky Lutín-Slatinice. Cyklostezka ve své 
trase kříží stávající polní cestu. V místě křížení bude trasa cyklostezky průběžná bez přerušení. 
V rámci tohoto křížení bude mezi km 1,18410 a 1,19575 (dl. 11,65 m) a to i v návaznosti na stávající 
polní cestu provedena nová zesílená konstrukce pro pojezd zemědělskou  technikou. Cyklostezka je 
navržena s asfaltovým povrchem a novou konstrukcí tl. 400  mm. V místě křížení s polní cestou bude 
konstrukce zesílena na 560 mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 je navržen 
30 MPa. Lemování cyklostezky je nezpevněnou krajnicí šířky 0,3 m z asfaltového recyklátu 
v tl. 100 mm. V místě ukončení cyklostezky na místní komunikaci bude osazena ocelová prolamovaná  
uzamykatelná závora dl. 3,5 m. Barva závory bude červeno bílá. Osazení sloupků závory bude na obou 
stranách cyklostezky do betonových patek 300/300/500 mm z betonu C16/20 XF3. Na závoře budou 
po obou stranách osazeny kulaté odrazky a to dvě na  každé straně závory. Před a za závorou bude 
na cyklostezce proveden nápis „Pozor závora“. V místě křížení průběžné cyklostezky se stávající polní 
cestou budou na cyklostezce osazeny ocelové sklopné zahrazovací sloupky 60/60 mm s výškou 800 mm 
s dvěma pruhy reflexní fólie na jejím středu. Sloupky budou osazeny kotvící  patkou 190/190 mm 
na ocelovou montážní patku se čtyřmi šrouby osazenou do betonové základové patky 500/500/600 mm 
z betonu C 16/20. Sloupky budou opatřeny lamelovým zámkem s krytkou proti vniknutí nečistot. Klíče 
od těchto sloupků a závor budou ve  vlastnictví obou investorů. V km 1,50768 cyklostezka kříží 
stávající kabel elektronických komunikací (CETIN). V rámci tohoto křížení bude kabel uložen 
do chráničky z dělených HDPE trub DN110  s přesahem 1,0 m na každou stranu za cyklostezku s 
délkou 4,5 m. Uložení chráničky bude do rýhy šířky 0,6 m s uložením chráničky do lože ze štěrkopísku 
tl. 100 mm. Zasypání chráničky bude po zemní pláň cyklostezky z hutněného štěrkopísku 0/16  mm. 
V km 1,17272 cyklostezky kříží stávající VTL plynovod z ocelového potrubí DN100 (min. úhel 60°). 
V rámci stavby cyklostezky budou nad tímto VTL plynovodem umístěny na šířku  cyklostezky 
s přesahem 0,75 m na každou stranu silniční panely 2000/1000/150 mm v šířce 2,0 m. Panely se uloží 
min. 0,5 m nad plynovod do lože ze štěrkopísku 0/4 mm tl.150 mm. Krytí VTL plynovodu zůstane beze 
změny. Stávající kabel NN PKO SKAO (anodová ochrana) VTL plynovodu v souběhu s  trasou 
cyklostezky je po celém úseku souběhu veden ve min. ve vzdálenosti 1,0  m od asfaltového povrchu 
cyklostezky. Pouze v místě křížení se stávající polní cestou se  v jednom místě kabel NN PKO SKAO 
přibližuje k asfaltové hraně cyklostezky na 0,87 m s hloubkou krytí kabelu min. 1,0 m. V rámci tohoto 
přiblížení a stávajícího křížení s polní cestou bude kabel uložen do chráničky z dělených HDPE trub 
DN110 dl. 10,5 m. Uložení chráničky bude do rýhy šířky 0,8 m s uložením chráničky do lože 
ze štěrkopísku 0/4 mm tl.100 mm. Zasypání chráničky bude po zemní pláň cyklostezky z hutněného 
štěrkopísku 0/16 mm. Dále v místě ukončení cyklostezky v Lutíně v návaznosti na stávající asfaltovou 
místní komunikaci bude nová betonová patka prolamované závory provedena 0,5  m od stávajícího 
kabelu NN PKO SKAO. Hloubka krytí kabelu je v tomto místě min. 1,0  m. 
 
Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, která je založena 
ve správním spisu. 

 
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, 
jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle §  15 
odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
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13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje 
zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu 
známi, a dotčeným orgánům. 
 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání 
na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 

 
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit 

podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:  
 

 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 

K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto.  
 
Do podkladů pro vydání společného povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku 

pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, 
nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13.00 do 17:00 hodin, 
2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.05, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě 
s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení. 

 

Poučení:  
 

Podle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány 
uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Podle 
ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo 
závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené 
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které 
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní 
stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti 
pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu 
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) 
stavebního zákona (tj. vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník 
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 
se nepřihlíží.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

                                                                                        

II. 
 

Seznámení s podklady rozhodnutí 

 
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 
Speciální stavební úřad tímto vyrozumívá účastníky řízení, že veškeré podklady nezbytné pro 

vydání rozhodnutí ve věci, budou nashromážděny ke dni 28.10.2021.  

Nahlédnout do spisu a seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim 
mohou účastníci  řízení písemně  nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru 
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova  34/10, 2. nadzemní 
podlaží, č. 2.05, u oprávněné úřední osoby pro vyřízení a to  

od 29.10.2021 do 05.11.2021. 

Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 
Poučení: Seznámení s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není 

přípustné. 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Pavliš  
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
1. Obec Luběnice, IČO: 00635642, Luběnice 140, 783 46  Těšetice, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, 

IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droždín, 779 00  Olomouc 9 
2. Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 

73965952, Janouškova 108/3, Droždín, 779 00  Olomouc 9 
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
4. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 

5. Vyvěšeno na úřední desce: 
- Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
- Obecní úřad Luběnice, úřední deska, IČO: 00635642, Luběnice 140, 783 46  Těšetice  
- Obecní úřad Lutín, úřední deska, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín 

 
 účastníci řízení podle § 94k písm. e)  stavebního zákona: 

- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno (v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci 
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru):  parc. č. 89/32 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, 
parc. č. 89/45 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 89/46 v k.ú. 
Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 89/47 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, 
orná půda, parc. č. 89/48 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 89/72 v 
k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 89/73 v k.ú. Luběnice, obec 
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Luběnice, orná půda, parc. č. 253/1 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. 
č. 253/3 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/5 v k.ú. Luběnice, 
obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/6 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, 
parc. č. 253/7 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/8 v k.ú. 
Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/9 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, 
orná půda, parc. č. 253/10 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/12 
v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/13 v k.ú. Luběnice, obec 
Luběnice, orná půda, parc. č. 253/14 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. 
č. 253/15 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/16 v k.ú. Luběnice, 
obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/17 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, 
parc. č. 253/18 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/19 v k.ú. 
Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/20 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, 
orná půda, parc. č. 253/21 v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 253/22 
v k.ú. Luběnice, obec Luběnice, orná půda, parc. č. 121/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, 
orná půda, parc. č. 122/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/3 v k.ú. 
Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/4 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. 
č. 126/7 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/8 v k.ú. Lutín, obec Lutín, 
orná půda, parc. č. 126/9 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/10 v k.ú. 
Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/11 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. 
č. 126/12 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/13 v k.ú. Lutín, obec Lutín, 
orná půda, parc. č. 126/14 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 126/15 v k.ú. 
Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 134/3 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, 
parc. č. 134/4 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 134/5 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, orná půda, parc. č. 134/6 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 134/7 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 134/8 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, 
parc. č. 137/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 137/2 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, orná půda, parc. č. 137/3 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 137/4 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 137/5 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, 
parc. č. 137/6 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 309/7 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, ostatní plocha 

Dotčený orgán: 
6. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 

779 00  Olomouc 9 
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, 

Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
8. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, 
Praha 6-Hradčany, 160 00  Praha 6 

9. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 
Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

10. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, 
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

11. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 
Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

Na vědomí: 
12. spis 
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Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25  a §  144 správního řádu veřejnou 
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu 
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úředních deskách obecních úřadů 
Luběnice a Lutín, včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tyto 
obecní úřady, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této 
veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto oznámení na 
úřední desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města 
Olomouce. 
 
 
 
 
Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
Razítko 
 
 
 
Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko 
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