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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jaroslav Pavlíček, tel.: 582 329 803 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jaroslav Pavlíček, tel.: 582 329 803 

 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Olšany u Prostějova, IČO 00288560, Olšany u Prostějova 50, 798 14  Olšany u 

Prostějova, 

kterou zastupuje  

ATELIÉR 5, spol. s r. o., IČO 00563081, 28. října 1142/168, 709 00  Ostrava 

(dále jen "žadatel") podal dne 15.12.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

 

"Cyklostezka Olšany u Protějova - Lutín" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 722/8, 724/3, 725/2, 726/2, 727/5, 730/3, 730/4, 731/3, 

731/96, 731/97, 731/98, 732/2, 735/2, 736/2, 737/2, 738/2, 739/3, 739/4, 740/2, 846/1, 846/2, 919/2, 

920/2 v katastrálním území Olšany u Prostějova,  

parc.č. 362/4, 362/5, 396, 395 v k.ú. Lutín. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o novostavbu stezky pro cyklisty a stezky pro chodce a cyklisty, podél stávající silnice 

III/57011 z obce Lutín do obce Olšany u Prostějova. Cyklostezka a společná stezka pro chodce a 

cyklisty je navržena v šířce 2,00 m a délce 1 696, 33 m s povrchem z asfaltového betonu. Směrově je 

stezka vedena přímými úseky a směrovými oblouky. Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 

2,00%. Výškově je stezka vedena v násypu pro správné odvodnění pláně, přibližně ve stejné výšce 

jako stávající silnice. Změny podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Podélný sklon 

je navržen do 0,75 %. Dešťové vody z povrchu navržené cyklostezky budou příčným a podélným 

sklonem svedeny do okolního terénu, kde budou přirozeně zasakovány, případně do navržených a 

stávajících příkopů silnice, odkud budou odvedeny stávajícím způsobem. Zemní pláň cyklostezky 

bude vypuštěna do příkopu mezi stávající silnicí a cyklostezkou. Dešťová voda z příkopu bude 

podélným sklonem svedena do navrhovaných retenčních jímek rozměrů 2x2 m hloubky 1,0 m. 

Celkem je navrženo 19 ks retenčních jímek vyplněných drceným kamenivem frakce 63-125 mm 

obaleným geotextilií 300g/m2.  
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Návrhová rychlost: 20 km/h (v místech napojení na stávající komunikace 10 km/h) Celková délka 

stavby: 1 696,33 m Dvoupruhová obousměrná komunikace pro cyklisty km 0,000 00 - cca km 1,181 

00 Společná stezka pro chodce a cyklisty km cca 1,181 00 - km 1,696 33 světlá šířka stezky: 2,0 m 

šířka jízdního pruhu: 1,0 m oboustranná nezpevněná krajnice šířky 0,25 m  

 

 Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 

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, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém 

upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své 

námitky a veřejnost připomínky do 

patnácti dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor dopravy Magistrátu města 

Prostějova, ul. Křížkovského 36/7, 3. patro), v úřední dny dle informací na internetových stránkách 

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/uredni-hodiny-magistratu.html. 

Seznámení se s podklady rozhodnutí 

Odbor dopravy účastníkům řízení současně sděluje, že má nashromážděny veškeré podklady, které 

jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají 

podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo před 

vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se s 

podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do 

protokolu ve lhůtě do 5 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem ode dne uplynutí 

předchozí lhůty.  

Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 978/1, 740/1, 739/1, 739/2, 738/1, 737/1, 736/1, 735/1, 734, 733/4, 733/1, 732/1, 731/1, 

920/1, 730/2, 730/1, 731/82, 731/6, 728, 727/3, 726/1, 725/1, 724/1, 723, 722/4, 721/1, 720/1, 

720/3, 720/4, 720/5, 719, 718/1, 718/2, 718/3, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 

709/3, 708, 921, 707 v katastrálním území Olšany u Prostějova 

parc.č. 362/3, 362/1, 363, 395 v katastrálním území Lutín. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 

k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se 

nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 

jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické 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 záměru v rozsahu, jakým 

je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 
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může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, 

jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

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; k námitkám, které překračují 

uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Pavlíček 

referent odboru dopravy Magistrátu města Prostějova 

  

  

Pro Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Olšany u Prostějova, Obecní úřad Lutín: 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Po jeho sejmutí Vás žádáme o 

jeho zpětné zaslání odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. 

 

 

Vyvěšeno dne: …………………..                                           Sejmuto dne: 

……………………. 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 

Žadatel 

Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 

ATELIÉR 5, spol. s r. o., IDDS: u4hnynn 

  

Účastníci 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Obec Lutín, IDDS: 4hjbcve 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 

Účastníci, doručení veřejnou vyhláškou:  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 978/1, 740/1, 739/1, 739/2, 738/1, 737/1, 736/1, 735/1, 734, 733/4, 733/1, 732/1, 731/1, 

920/1, 730/2, 730/1, 731/82, 731/6, 728, 727/3, 726/1, 725/1, 724/1, 723, 722/4, 721/1, 720/1, 

720/3, 720/4, 720/5, 719, 718/1, 718/2, 718/3, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 

709/3, 708, 921, 707 v katastrálním území Olšany u Prostějova 

parc.č. 362/3, 362/1, 363, 395 v katastrálním území Lutín. 
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Dotčené orgány státní správy 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6 

Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, pracoviště OÚZ Brno, IDDS: hjyaavk 

Obecní úřad Lutín, IDDS: 4hjbcve 

Obecní úřad Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 

 

A/A 

R/D 
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