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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

I.  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Dne 11.02.2022 podal stavebník Obec Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57  Tršice, v 
zastoupení: DAZ designs4U s.r.o., IČO: 06933602, Tršice 27, 783 57  Tršice, žádost o stavební 
povolení na změnu dokončené stavby místní komunikace: 
        

„Obnova chodníků Tršice střed“ 

     SO 101 Chodník střed 
SO 102 Chodník hrubá strana 

SO 103 Sjezdy 

 
nacházející se na pozemcích parc. č. 135/4 v k.ú. Tršice, obec Tršice, trvalý travní porost, parc. č. 
135/5 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 135/9 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní 
plocha, parc. č. 1232/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1232/2 v k.ú. Tršice, obec 
Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1232/3 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1235 v k.ú. 
Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1239/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 
1239/2 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1242 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní 
plocha, parc. č. 1379/4 v k.ú. Tršice, obec Tršice, vodní plocha, parc. č. 1379/7 v k.ú. Tršice, obec 
Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1450 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha v obci Tršice.  

 
Uvedeným dnem (11.02.2022) bylo zahájeno stavební řízení. 

 

 
Změna dokončené stavby obsahuje: 

Jedná se o obnovu stávajících chodníků pro pěší a přilehlých sjezdů podél silnic II/436 a III/43615 ve 
středové části obce Tršice. Sjezdy jsou předmětem povolení jen v části v trase chodníků. Chodníky se 
obnovují na místě stávajících chodníků. Změna stavby chodníků je dlouhá cca 374 metrů.  

SO 101 Chodník střed - začátek stavby chodníku je napojen na stávající chodník cca 2,3  m jižně od 
hranice budov č.p. 27 ve středu obce.  V začátku přiléhá trasa chodníku k silnici II/436, od které je 
oddělena obrubníkem, u kterého bude proveden odvodňovací proužek z žulové kostky. Šířka chodníku 
bude 2,50 - 3,35 m (dva pruhy pro pěší 2x 0,75 m + bezpečnostní odstup od komunikace 0,5 m a 
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bezpečnostní odstup od průčelí budov min 0,25 m). Příčný sklon je 2% směrem ke komunikaci. Po cca 
20 metrech je chodník veden v parkové travnaté části pravou stranou přilehlý k průčelím obytných 
budov. Levá strana je lemována chodníkovým obrubníkem v úrovni dlažby, který odděluje chodník od 
zeleně. Šířka chodníku je 2,0 m, příčný sklon činí 2% směrem do travnaté parkové plochy. Chodník je 
ukončen napojením na silnici.  

SO 102 Chodník hrubá strana - je napojen na chodník střed u rodinného domu č.p. 118. Začátek 
chodníku je veden parkovou travnatou části. Dále vede podél hranice parcely pro stavbu rodinného 
domu oddělen zvýšeným chodníkovým obrubníkem, který odděluje chodník od zeleně. Šířka chodníku 
je 2,0 m, příčný sklon je 2% směrem do travnaté parkové plochy. Další úsek chodníku vede podél 
silnice III/43615. V prostoru trasy přes stávající most č. 43615-5 je šířka chodníku cca 1,6 m. Příčný 
sklon činí 2% směrem ke komunikaci. Dále je chodník veden v parkové zeleni v šířce 1,8 m, v příčném 
sklonu 2% do travnaté parkové plochy. Chodník je ukončen napojením na místní komunikaci.  

SO 103 Sjezdy – jsou předmětem povolení jen v části v trase chodníků. Polohové umístění sjezdů 
zůstává stejné. Příčný sklon 2 % je směrem ke komunikaci.  

Povrch chodníků je z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do štěrkového lože a štěrkodrti. Sjezdy jsou z 
betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do lože z drti, do směsi s cementem a štěrkodrti. Chodníkové 
plochy pochozí a plochy sjezdů v trase chodníku jsou navrženy v barvě šedé, reliéfní dlažba v barvě 
červené. U přechodu přes silnici a přechodu přes komunikaci bude provedeno snížení, které bude 
opatřeno reliéfní slepeckou dlažbou.  
 
Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v projektové dokumentaci, 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) 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. 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 § 112 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení 
účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům. 

 
 
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 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 navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. 

 
 
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě 

důkazy uplatnit podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:  
 

 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 

K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, popřípadě důkazům nebude 

přihlédnuto.  
 
Do podkladů pro vydání stavebního 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 2.04, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě 
s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení. 

 
Účastník řízení může dle 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. Účastník řízení ve svých 
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námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a  důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

 
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 24.04.2023.  

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. 2.04, u oprávněné úřední osoby pro vyřízení a to  

od 25.04.2023 do 02.05.2023. 

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: 

Účastník řízení: 
1. Obec Tršice, IČO: 00299588, Tršice 50, 783 57  Tršice, v zastoupení: DAZ designs4U s.r.o., IČO: 

06933602, Tršice 27, 783 57  Tršice 
2. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
3. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
4. GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
5. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
6. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
7. VLASTISLAV JÁN, Tršice 30, 783 57  Tršice 
8. EVA JÁNOVÁ, Tršice 30, 783 57  Tršice 
9. JIŘÍ POSPÍŠIL, Tršice 33, 783 57  Tršice 
10. PAVEL POSPÍŠIL, Lazníčky 8, 751 25  Veselíčko u Lipníka n.B. 
11. ADRIÁNA POSPÍŠILOVÁ, Tršice 121, 783 57  Tršice 

Ostatní účastníci řízení: 
12. Vyvěšeno na úřední desce: 

- Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 
00  Olomouc 9 

- Obecní úřad Tršice – úřední deska, Tršice 50, 783 57  Tršice 

 účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:  
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Vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv 
odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu s ustanovením § 112 
odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):  parc. č. st. 95 v 
k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 98 v k.ú. Tršice, obec 
Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 100 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. st. 103 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 119 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 122/2 v 
k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 123/1 v k.ú. Tršice, obec 
Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 123/2 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. st. 124/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 124/2 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 125 v 
k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 126 v k.ú. Tršice, obec 
Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 127/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. st. 127/2 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 128/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 128/2 v 
k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 129 v k.ú. Tršice, obec 
Tršice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 130 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 136/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zahrada, parc. č. 136/2 v k.ú. 
Tršice, obec Tršice, zahrada, parc. č. 181/1 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zahrada, parc. č . 
182 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zahrada, parc. č. st. 404 v k.ú. Tršice, obec Tršice, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 561 v k.ú. Tršice, obec Tršice, zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 1234 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní plocha, parc. č. 1239/3 v k.ú. 
Tršice, obec Tršice, vodní plocha, parc. č. 1379/5 v k.ú. Tršice, obec Tršice, ostatní 
plocha, parc. č. 1379/6 v k.ú. Tršice, obec Tršice, vodní plocha, parc. č. 1423 v k.ú. 
Tršice, obec Tršice, ostatní plocha 

Dotčený orgán: 
13. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 

Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
14. Ministerstvo obrany ČR, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

zájmů, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00  Praha 6 
15. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

Na vědomí: 
16. spis 
 
 
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 úřední desce obecního úřadu  Tršice 
včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tento obecní úřad, aby 
zdejšímu stavebnímu úřadu zaslal 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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