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Veřejná vyhláška 

Oznámení o zahájení stavebního řízení 
 

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 95 711, Úprkova ul. č. 1, 

Ostrava 702 23, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál (dále jen “stavebník”) ohlásila dne 
29. 01. 2020 prostřednictvím zpl. zástupce: RSE Project s.r.o., IČ: 293 98 266, Ruská 83/24, Vítkovice, 

703 00 Ostrava, zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu provedení stavebního záměru nazvaného:  

Souvislá oprava silnice II/445 Vrbno p. Pr. – Heřmanovice, umístěného na pozemcích parc. č. 
1274 a 1372/1 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 3016/2, 3016/4, 3058/2, 3091/1, 3091/5, 

3112/1, 3217, 3281/1, 3281/5, 3314/1, 3314/4, 4170, 4340, 4389, 4390, 4407/22, st. č. 150/2 v k. ú. 
Heřmanovice.   

K ohlášení byly připojeny tyto přílohy, předepsané ustanovením § 105 odst. 2 stavebního zákona:   

- Plná moc ze dne 25. 02. 2019. 

- Souhlasy k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona – tj. 
souhlasy vlastníků stavebních pozemků parc. č. 1274 v k. ú. Vrbno pod Pradědem a parc. č. 

3016/2, 3016/4, 3058/2, 3091/1, 3091/5, 3112/1, 3217, 3281/1, 3314/1, 4340, 4390, 

4407/22, st. č. 150/2 v k. ú. Heřmanovice, vyznačené na situačním výkresu projektové 
dokumentace stavby. 

- Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.  

- Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 

146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části, zpracovaná Ing. Jiřím 
Taláškem,  ČKAIT: 1103528.   

- Dokladová část obsahující stanoviska a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených 

orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, a stanoviska vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 

pásem. 

- Stanovení místně příslušného speciálního stavebního úřadu k vydání povolení stavby „Souvislá 
oprava silnice II/445 Vrbno p. P.-Heřmanovice“, vydané Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje, odborem dopravy a chytrého regionu, pod č. j.: MSK 54999/2019 ze dne 10. 05. 2019.   



2 / 7 

 

IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz 

Podáním ze dne 04. 02. 2021 doplnil zpl. zástupce stavebníka podanou žádost sdělení, že souhlasy 
osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemeni k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno, nejsou schopni 

doložit kvůli jejich velkému počtu.    
Protože speciální stavební úřad zjistil, že podané ohlášení není úplné, rozhodl usnesením ze dne  

08. 02. 2021 o provedení stavebního řízení. Právní mocí usnesení bylo zahájeno stavební řízení, tj. 
dnem 11. 02. 2021 a na podané ohlášení se podle ustanovení § 107 odst. 2 stavebního zákona nahlíží 

jako na žádost o stavební povolení.   

  
Druh a účel povolované stavby: 

Předmětem stavby je změna dokončené stavby – stavební úpravy silnice II. třídy č. 445 v jejím km 
staničení 54,109 – 63,173 v intravilánu a v extravilánu obcí Vrbno pod Pradědem a Heřmanovice, 

včetně 15 -ti propustků, které jsou součástí silnice. Stavba je členěna na 16 stavebních objektů:  
SO 101 – Oprava silnice II/445  

Stavební úpravy silnice začínají ve Vrbně pod Pradědem, za mostem ev. č. 445-032 (staničení stavby 

0,000000) a končí v obci Heřmanovice, za mostem ev. č. 445-034 (staničení stavby 9,061120). Oprava 
bude provedena odlišnými technologiemi v 5 -ti  úsecích:  

- Úsek 1: km 0,000 000 - 2,854 740. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. 

Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 
mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací 

postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm.    
Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se nezvyšuje. Tento 

úsek je situovaný v intravilánu Vrbna pod Pradědem a jeho místní části Mnichov.  

- Úsek 2: km 2,854 740 - 4,928 290. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. 

Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 
mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací 

postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50 mm.    
Pokud bude po odfrézování vrstev dosažen penetrační makadam obsahující dehet, bude 

odstraněna i tato vrstva až na úroveň podkladní vrstvy. Odstraněná vrstva penetračního 

makadamu bude nahrazena hutněnou asfaltovou směsí ve dvou vrstvách. Sanace podloží bude 
provedena do 30% plochy. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 120 mm, stávající 

niveleta silnice se zvyšuje o 30 mm.  

- Úsek 3: km 4,928 290 - 7,426 740. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. 

Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 

mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací 
postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 90 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50 mm.    

Pokud bude po odfrézování vrstev dosažen penetrační makadam obsahující dehet, bude 

odstraněna i tato vrstva až na úroveň podkladní vrstvy. Odstraněná vrstva penetračního 
makadamu bude nahrazena hutněnou asfaltovou směsí ve dvou vrstvách. Sanace podloží bude 

provedena do 30% plochy. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 140 mm, stávající 
niveleta silnice se zvyšuje o 50 mm.  

- Úsek 4: km 7,426 740 - 8,645 780. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. 

Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 
mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací 

postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm.    

Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se nezvyšuje. 

- Úsek 5: km 8,645 780 – 9,061 120. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. 

Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 

mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po očištění povrchu bude proveden spojovací 
postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm.    

Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se nezvyšuje. Tento 
úsek je situovaný v intravilánu Heřmanovic a částečně zasahuje do vesnické památkové rezervace.  

V rámci SO 101 bude provedeno hloubení a reprofilace příkopů.   

SO 102 – Propustek P 1  
Stávající propustek, umístěný v km 0,992 550 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 
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11,50 m. Na vtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože, na výtokové straně 
bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na kolmé čelo bude osazen záchytný systém. Prostor kolem 

nových čel bude upraven okamenováním.  

SO 103 – Propustek P 2  
Stávající propustek, umístěný v km 1,167 540 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 
10,60 m. Na vtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na  výtokové straně bude 

šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože. Prostor kolem nových čel bude upraven okamenováním.  

SO 104 – Propustek P 3  
Stávající propustek, umístěný v km 1,622 410 staničení stavby bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 12 
m. Na vtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože, na výtokové straně bude 

kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na vtokové straně bude osazen záchytný systém. Prostor okolo 
vtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.  Na výtoku bude propustek navazovat na stávající 

šachtu.  

SO 105 – Propustek P 9  
Stávající čela včetně základů a stropní klenba propustku, umístěného v km 3,410 930 staničení stavby, 

budou odstraněny, včetně konstrukčních vrstev vozovky. Do prostoru mezi stávající kamenné stěny 
propustku bude vložena nová korugovaná PVC trouba DN 800 mm v délce 10,00 m. Na vtoku a výtoku 

budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Prostor okolo 

vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      
SO 106 – Propustek P 11  

Stávající propustek, umístěný v km 4,452 900, bude odstraněn, včetně čel a konstrukčních vrstev 
vozovky. Nový propust je navržen korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 8,71 m. Na vtoku  

a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. 
Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      

SO 107 – Propustek P 12 

Stávající propustek, umístěný v km 4,475 060 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel 
a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust je navržen korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 

8,70 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen 
záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      

SO 108 – Propustek P 14  

Stávající kamenná čela, betonové římsy propustku, umístěného v km 5,317 100 staničení stavby, 
budou odstraněny. Na vtoku budou odstraněny části šikmého křídla na levé straně a celé kamenné 

křídlo na pravé straně vtoku. Na výtoku budou odstraněny části šikmých křídel včetně betonových 
říms. Na vtoku a výtoku budou nová kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen 

záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      

SO 109 – Propustek P 15  
Stávající propustek, umístěný v km 5,657 200 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 
8,70 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen 

záchytný systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      
SO 110 – Propustek P 17  

Stávající ocelový propustek DN 300, umístěný v km 6,801 500 staničení stavby, bude pročištěn  

a bude provedena reprofilacea úprava čel propustku. Na vtoku bude upraven terén, prostor okolo 
vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      

SO 111 – Propustek P 18  
Stávající propustek, umístěný v km 6,840 430 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 

9,10 m. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku  
a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na výtokové straně bude osazen záchytný 

systém. Na vtoku bude prohlouben terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým 
kamenem do betonu.      

SO 112 – Propustek P 19  
Stávající propustek, umístěný v km 7,544 030 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 

9,20 m. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku  
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a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na vtokové straně bude osazen záchytný 
systém. Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu, na výtoku 

navazuje propustek na stávající šachtici.       

SO 113 – Propustek P 20  
Stávající propustek, umístěný v km 8,262 000 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 
8,70 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen 

záchytný systém.  Prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.  

SO 114 – Propustek P 21 
Stávající propustek, umístěný v km 8,388 970 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  

a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 
10,22 m. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen 

záchytný systém. Na vtoku bude prohlouben terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen 
lomovým kamenem do betonu.      

SO 115 – Propustek P 22  

Stávající propustek, umístěný v km 8,737 250 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel  
a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 

9,70 m. Na vtoku bude na stávající zděnou kamennou jímku doplněna horská vpusť s mříží. Na výtoku 
bude kolmé čelo z železobetonu s římsou, na které bude osazen záchytný systém. Prostor okolo vtoku 

a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      

SO 116 – Propustek P 23  
Stávající propustek, umístěný v km 9,004 920 staničení stavby, bude odstraněn četně čela na vtoku a 

konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust z  korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 10,30 m 
bude osazen v nové poloze, kolmo na osu silnice. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí 

deska vyztužená kari sítí. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami. Na výtoku 
bude upraven terén, prostor okolo vtoku a výtoku bude obložen lomovým kamenem do betonu.      

Stavba bude prováděna při úplné uzavírce ve dvou etapách.  

- Etapa I. při úplné uzavírce silnice II/445 v úseku od křižovatky se silnicí III/44521 (staničení 

stavby 2,350000) po most ev. č. 445-034 (staničení stavby 9,061120). 

- Etapa II. za úplné uzavírky silnice II/445 v úseku od mostu ev. č. 445-032 (staničení stavby 

0,000000) až před křižovatku se silnicí III/44520 ve Vrbně pod Pradědem (staničení stavby 

1,650000).    
Stavba v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/44520 (km staničení stavby 1,650000) a křižovatkou se 

silnicí III/44521 (km staničení stavby 2,350000) bude probíhat pouze při přechodné úpravě provozu, 
vždy se zachováním jednoho jízdního pruhu.  

 

 
 

 
Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic 
II., III. třídy, místních a veřejných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení  

§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,   
 

o z n a m u j e 

 
podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 a § 144 odst. 2 zákona  

č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení ve výše uvedené věci. Vzhledem 

k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, 
upouští podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. 
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V souladu s  ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, ve lhůtě nejpozději do  

 

22. března (pondělí) 2021.  
 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.   
Účastník řízení může podle ustanovení § 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 

překračujícím uvedený rozsah se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.   

Rovněž k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního 

opatření o asanaci území, se nepřihlíží.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu řízení, pořizovat si z něho výpisy a po celou dobu řízení 
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a uplatnit své stanovisko. Podle ustanovení § 168 odst. 2 

stavebního zákona speciální stavební úřad poskytne kopii dokumentace stavby, pokud žadatel předloží 
souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. 

Do spisu řízení lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Vodní 1, Krnov, kanceláři č. 603 v úřední dny 

(pondělí a středa;  od 8.00-10.00 a 13.00 – 16.00 hod.) a v ostatní pracovní dny pouze po předchozí 
telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou. 

 
 

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen takto: 
Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- Podle ustanovení § 109 odst. a) stavebního zákona stavebník: Správa silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvková organizace, ve stavebním řízení zastoupená RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, 

Vítkovice, 703 00 Ostrava.   

- Podle ustanovení § 109 odst. b) stavebního zákona vlastník stavby, na které má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 

702 00 Ostrava.  

- Podle ustanovení § 109 odst. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba 

prováděna, není-li stavebníkem: Obec Heřmanovice, Heřmanovice 136, 793  74 Heřmanovice; 

Marcela Dokulilová, Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Bc. Iveta Svobodová, Národních 
hrdinů 886, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9; Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 

3172/1, 702 00 Ostrava.  

- Podle ustanovení § 109 odst. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 

břemeni: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín;  CETIN a.s., 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GASNET, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno;   

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Město Vrbno 
pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Pavel Hanák, Mnichov 375, 793 26 

Vrbno pod Pradědem; Kateřina Hanáková, Mnichov 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem. 

Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 

- Podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 

něm: parc. č. 1, 2, 3, 6/2, 7/1, 7/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 28, 38/2, 38/4, 39/1, 41, 43/1, 43/2, 

43/3, 43/4, 55, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 69, 55, 70, 74, 77, 78/1, 78/2, 80, 86/1, 86/3, 88/1, 
185, 186, 188, 189, 190, 193, 194/1, 197/1, 204, 205/1, 206/1, 207/1, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 

212/1, 212/2, 212/3, 217/1, 218, 219, 223/1, 223/25, 223/26, 223/27, 223/28, 226, 228/1, 229, 
277, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 288, 302/1, 304, 757/2, 759, 760/1, 760/2, 763, 778, 779, 

780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 793/1, 793/2, 794, 795, 796, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 

1092, 1093, 1095, 1096/1, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109/1, 1179, 1178, 1180, 
1193/1, 1194/2, 1194/1, 1234, 1239, 1242, 1243/1, 1267, 1269, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 

1281, 1283, 1290/2, 1291, 1296, 1305, 1306, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/1, 
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1320, 1329, 1334/1, 1335/1, 1337, 1338, 1341, 1342/11, 1345, 1350/1, 1350/3, 1352, 1353, 
1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2,  

1376, 1377, 1380/2, 1380/4 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 2974, 3016/1, 3038/1, 

3038/4, 3038/5, 3038/6, 3047/2, 3049, 3058/4, 3058/5, 3070, 3091/3, 3091/4, 3091/9, 3140/2, 
3143, 3228/1, 3228/2, 3277/1, 3281/6, 3310/1, 3314/2, 3326/1, 3326/2, 3328/1, 3351/1, 3363/1, 

3364/1, 3390, 3496, 3500/2, 3500/3, 3513, 3514/1, 3539, 3542, 3550/1, 3550/2, 3554/4, 3575/2, 
3577, 3582/1, 3585, 3612, 3613, 4332/7, 4332/8, 4333, 4347/2, 4349/3, 4354/2, 4357/2, 4362/3, 

4363/1, 4363/3, 4370, 4371, 4376/1, 4376/2, 4377/2, 4377/4, 4378/1, 4378/2, 4387/2, 4388/2, 

4378/8, 4388/4, 4505, st. č. 145, 148, 150/1, 745 v k. ú. Heřmanovice.  

- Podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousedním pozemkům právo 

odpovídající věcnému břemenu: parc. č. 43/2, 43/3, 43/4, 55, 65/2, 212/1, 217/1, 304, 1309, 

1376, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 4333  
v k. ú. Heřmanovice.   

 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, 

vyjádřit k jeho podkladům v době od 24. 03. 2021 (středa) do 31. 03. 2021 (středa) na MěÚ Krnov, 

Vodní 1, kanceláři č. 603, v úřední dny (pondělí a středa;  od 8.00-12.00 a 13.00 – 17.00 hod.)  
a mimo úřední dny v úterý a čtvrtek pouze po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední 

osobou.  
 

 

 
Upozornění: 

Oprávněnými úředními osobami v řízení jsou: Bc. Ivana Malinová – referent, telefon: 554 697 603, 
737 833 913, Ing. Alena Blaščíková, vedoucí oddělení stavebního úřadu, telefon: 554 697 709,  

Ing. Petr Suchý, vedoucí odboru, telefon: 554 697 609. 

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

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu předložit na 

výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení 

nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o 
takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu 

nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s 

odvoláním. 

Vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb 

realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem je osvobozeno od správního poplatku 
podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích jsou silnice, jejich součásti, 
příslušenství a stavby související, veřejně prospěšné. Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona  

o pozemních komunikacích lze podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 184/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů), odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, 

opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce silnice, jejich součástí, příslušenství nebo staveb 
souvisejících.  

V rámci stavby bude provedena i úprava stávajících připojení sousedních nemovitostí ve smyslu 

ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Připojení sousedních 
nemovitostí nejsou součástí stavby pozemní komunikace, a proto jejich úpravy vyvolané opravou 

silnice nejsou předmětem vedeného stavebního řízení.  
 

 
 
Rozdělovník:  

Účastníci řízení: 

- RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava (do datové schránky)  

aspi://module='ASPI'&link='184/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava (do datové schránky)  

- Obec Heřmanovice, Heřmanovice 136, 793  74 Heřmanovice (do datové schránky) 

- Marcela Dokulilová, Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem  

- Bc. Iveta Svobodová, Národních hrdinů 886, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9 

- Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava (do datové schránky) 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (do datové schránky) 

- GASNET, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (do datové schránky)  

- TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové 

schránky) 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (do datové schránky) 

- Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky) 

- Pavel Hanák, Mnichov 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Kateřina Hanáková, Mnichov 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- ostatní účastníci řízení podle ustanovení § 109 e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

(prostřednictvím úředních desek MěÚ Krnov, OÚ Heřmanovice, MěÚ Vrbno pod Pradědem)  

Dotčené orgány: 

- MěÚ Krnov, odbor VaŽP (odpadové hospodářství, vodoprávní úřad, ochrana přírody, ochrana ZPF, 

st. správa lesů, státní památková péče), Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov      

- MěÚ Bruntál, odbor ŽPSHaZ (odpadové hospodářství, ochrana přírody, st. správa lesů), Nádražní 

20, 792 01 Bruntál (do datové schránky)      

- MěÚ Město Albrechtice, stavební úřad, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice (do datové 

schránky)      

- MěÚ Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem  

(do datové schránky)      

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník  

(do datové schránky)   

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakl. s majetkem, odbor OÚZ, Tynochova 1, 160 01 Praha 6  

(do datové schránky)   

- Policie ČR, KŘ policie MSK, ÚO Bruntál, dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  

(do datové schránky)   

- HZS Moravskoslezského kraje, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál (do datové schránky)   

 
 

 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů na úřední desce MěÚ Krnov, MěÚ Vrbno  
pod Pradědem a OÚ Heřmanovice (i na elektronické úřední desce). Podle ustanovení § 25 odst. 2 

správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce považuje písemnost za doručenou. 
 

Vyvěšeno dne:                                                                                 Sejmuto dne:  

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
 

 
 

 

 
 

Ing. Petr Suchý 
vedoucí odboru výstavby  

a životního prostředí 
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