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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Nemile, IČO 00635871, Nemile 93, 789 01 Nemile (dále jen "stavebník") podal(a) dne
15.09.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVIŠŤ V OBCI NEMILE

ČÁST 01 - CHODNÍK LUPĚNÉ

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 24/4, 472/6, 473/3, 482, 483, 493/6 v katastrálním
území Lupěné. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále
jen "společné řízení"), které bylo přerušeno, požadované podklady byly doplněny 22.11.2021.

Stavba je členěna na objekty:

SO 101 – ČÁST 01 – CHODNÍK LUPĚNÉ

SO 301 – ZATRUBNĚNÍ

SO 303 – PŘELOŽKA VODOVODU

SO 501 – PŘELOŽKY PLYNOVODU

SO 301 – ZATRUBNĚNÍ

Délka nového potrubí 101,70 m

Dimenze potrubí DN 400

Materiál potrubí PP SN16

Podélný sklon 1,39 - 2,51 %

Počet šachet 3 ks
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SO 303 – PŘELOŽKA VODOVODU

Délka nového potrubí 20,00 m

Dimenze potrubí DE 90

Materiál potrubí PE100 RC SDR 11

SO 501 PŘELOŽKY PLYNOVODU

SO 501.1 PŘELOŽKA PLYNOVODU č. 1

Potrubí PE100 SDR11 dn 50 mm 30,0 m

Chránička PE100 SDR 17 dn 90x5,4 mm 5,3 m

Potrubí bypassu dn 50 mm 43,0 m

SO 501.2 PŘELOŽKA PLYNOVODU č. 2

Potrubí PE100 SDR11 dn 50 mm 14,6 m

Chránička PE100 SDR17 dn 90x5,4 mm 9,5 m

Potrubí bypassu dn 50 mm 43,0 m

Stručný popis:

- Stavba řeší výstavbu chodníku v intravilánu obce Lupěné podél silnice III. třídy č. 31534
směrem na Nemili v celkové délce 464,70 m. Povrch bude ze zámkové betonové dlažby.
Stavba polohově i výškově vychází z polohy stávajícího terénu, respektuje veškerá stávající
napojení dopravní infrastruktury a nemění dopravní obslužnost přilehlých pozemků
(navrženo 18 sjezdů). Smyslem řešení tohoto chodníku je vytvořit podmínky bezpečné
přístupnosti této lokality.

- Z důvodu umístění chodníku do stávajícího příkopu dojde k jeho zatrubnění potrubím DN
400 v celkové délce 101,70 m. Potrubí bude odvádět povrchové vody, které jsou nyní
vedeny cestním příkopem. V horní části úseku bude vybudován vtokový objekt.

- Dešťová voda z chodníku bude odváděna jeho příčným a podélným sklonem nebo z části
pomocí navržených uličních vpustí do navrženého potrubí, do stávajícího betonového
potrubí anebo do příkopu.

- Z důvodu těsného souběhu stávajícího vodovodu s přeložkou plynovodu, dojde k přeložení
vodovodního potrubí. Jedná se pouze o směrový posun do silnice a to cca o 0,5 m.

- Záměrem nového chodníku se zatrubněním příkopu a novým vtokovým objektem dochází
ke kolizi se stávající trasou STL plynovodu s přípojkami. Návrhem stavby je řešeno polohové
a výškové přeložení STL plynovodního řadu s přepojením celkem 4 ks přípojek plynu, které
se týká objektu č. pop. 19 (přeložení přípojky), č. pop. 40 (prodloužení přípojky o 0,3 m),
č. pop. 4 a č. pop. 27 (zkrácení přípojky).

Veškeré ostatní podrobnosti obsahuje projektová dokumentace pro společné povolení stavby
z 12/2020, kterou se zakázkovým číslem 2844 vypracoval(a) AGPOL s.r.o., IČO 28597044,
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc: Ing. Ondřej Vaculín, PhD., autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1201535; Ing. Michal Svěrák,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 1201659;
Ing. Pavla Ottová, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 1201117.

Předpokládané zahájení stavby: listopad 2022; předpokládané dokončení stavby: listopad 2023.
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Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 15 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"); a § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů;
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

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Zábřeh, Odbor správní,
oddělení dopravy, úřední dny Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).

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, 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.

Ivana Chládková
referentka
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Toto oznámení musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh a OÚ Nemile;
a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup - po sejmutí vráceno zpět MěÚ Zábřeh.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a dále tímto potvrzuje, že
písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup, dle § 25 odst. 2
správního řádu:

Rozdělovník

stavebník a obec (doručenky) – § 94k písm. a), písm. b) stavebního zákona
1. Obec Nemile, IDDS: 7s3awzg

ostatní účastníci (doručenky) – § 94k písm. c), písm. d) stavebního zákona
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
4. Bedřich Jašek, 17. listopadu č.p. 673/9, 789 01 Zábřeh
5. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
6. Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
9. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
10. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj

ostatní účastníci prostřednictvím (veřejná vyhláška) – § 94k písm. e) stavebního zákona

12. Městský úřad Zábřeh - Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
13. Obecní úřad Nemile - Úřední deska, IDDS: 7s3awzg

prostřednictvím úřední desky obdrží:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 12, 17, 29/1, 29/2, 31, 32, 49, 50, 52, 53, 55, parc. č. 37/1, 37/2, 40/2, 43/1, 43/2, 48/2,
48/6, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, 471/2, 471/3, 471/4, 508, 512, 514 v katastrálním území Lupěné

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nemile, Lupěné č.p. 16, č.p. 17, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 23, č.p. 40, č.p. 43, č.p. 46, č.p. 45 a č.p. 48

dále obdrží
13. MěÚ Zábřeh, OS, oddělení životního prostředí, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
14. MěÚ Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
15. MěÚ Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
16. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
17. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
18. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d
19. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

na vědomí
20. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
21. Lesy ČR s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IDDS: e8jcfsn
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