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Navrhovatel:
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34,
750 11 Přerov I-Město

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská
709/34, 750 11 Přerov I-Město
(dále jen "stavebník") dne 12.12.2012 podal
I.

žádost o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

a dne 6.11.2012 podal
II.

žádost o vydání stavebního povolení na část stavby
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
Přerov, Přerov I-Město

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46,
5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,
5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním
území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto stavebního řízení)
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Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) usnesením ze dne 12.12.2012 pod č. j. MMPr/160160/2012/SKO spojil dle § 140 správního
řádu řízení o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a stavební řízení do společného řízení.

I.
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská
709/34, 750 11 Přerov I-Město
(dále jen "stavebník") dne 12.12.2012 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění
pozdějších předpisů pro stavbu:
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
Přerov, Přerov I-Město
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46,
5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,
5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním
území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)
Popis výjimky:
Stavebník žádá o povolení výjimky z čl. 2.0.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro tato místa pro přecházení a přechod pro chodce,
dotčené stavbou, v katastrálním území Přerov:
1. místo pro přecházení, úsek 1, km 0,148 (ZÚ) - Petřivalského (parc. č. 5027, 5307/4)
2. přechod pro chodce, úsek 2, km 0,490 - tř.Gen. Janouška (parc. č. 5198/56)
3. místo pro přecházení, úsek 2, km 0,256 - Kabelíkova (parc. č. 5207/18)
Tato stávající místa pro přecházení a přechod pro chodce není vhodné vzhledem k místním podmínkám
stavebně upravit na délky dle článku 2.0.1. přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb., zejména z těchto důvodů:
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1. místo pro přecházení, úsek I (ZÚ) - km 0,148 (Petřivalského)
V tomto místě stezka začíná. Je napojena na místní komunikaci (ulice Petřivalského). Místo pro přecházení
je vybaveno oboustranně varovnými a signálními pásy v souladu s legislativou. Délka místa pro přecházení
je 7,9 m. Tato délka neodpovídá čI. 2.0.1 (příloha 2) vyhlášky 398/2009 sb. (max. délka je v tomto případě
ve vyhlášce stanovena na 7,0 m). V souladu s ustanovením v čI. 10.1.3.3.2 v ČSN 736110/Z1 je však tato
délka akceptovatelná z důvodu zajištění vlečných křivek odbočujících vozidel (výkres 010.1).
2. přechod pro chodce, úsek I - km 0,490 (tř. gen. Janouška)
Jedná se o úpravu stávajícího přechodu pro chodce (výkres 010.6), který je v současnosti veden šikmo přes
místní komunikaci. Jeho délka tak byla zkrácena na 9,1 m a oboustranně byly doplněny příslušné
bezbariérové prvky. Samotná "slepá" větev stezky pro cyklisty zde končí. Cyklisté se tak mohou bezpečně
dostat k marketu, aniž by byli nuceni vjíždět do stykové křižovatky ulic Želatovská x gen. Janouška. Délka
přechodu však nebyla v PD zkrácena na předepsaných 7,0 m. Stávající styková křižovatka totiž není řešena
jako "kolmá", jak je zřejmé ze situace 002.1. Úhel křížení obou ulic je 61°. Ulicemi je vedena v obou
směrech trasa MHD (autobusy). V km 0,465 (tedy ve stejné křižovatce, ul. Želatovská) je navržen přechod
pro chodce s dělícím (ochranným) ostrůvkem, který limituje a jednoznačně určuje vlečné křivky
odbočujících vozidel. V případě odbočení autobusu tedy musí řidič v křižovatce výrazně "nadjet", následně
otočit vozidlo o 119° a srovnat ho opět do přímého směru. Tento manévr vyžaduje zachování současné šířky
ul. gen Janouška a tím akceptování výš uvedené délky přechodu pro chodce. Vše v souladu s čI. 10.1.3.3.2,
ČSN 736110/Z1.
3. místo pro přecházení, úsek II - km 0,256
Poslední křížení s místní komunikací (ul. Kabelíkova) je řešeno jako místo pro přecházení bez signálních
pásu. Varovný pás je součástí místa pro přecházení. Samostatný pohyb nevidomých se zde nepředpokládá,
nebo bude zcela ojedinělý (blízkost extravilánu). Jeho délka je 7,1 m (výkres 010.8), což přesahuje
předepsanou délku o pouhých 10 cm. S ohledem na tuto malou odchylku od předepsaných hodnot je možné
navržené řešení akceptovat bez dalších úprav.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

USNESENÍ
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle
ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) určuje lhůtu k uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů k navrhovaným
výjimkám specifikovaných v oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky z obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro část stavby Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22,
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5207/23, 5207/39, 5207/46, 5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34,
5215/35, 5215/36, 5217, 5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245,
6863, 7150 v katastrálním území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice, kterou podalo
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská 709/34,
750 11 Přerov I-Město, a to do
10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od
8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11
Přerov I-Město
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Správní orgán určil v souladu se správním řádem lhůtu k uplatnění
námitek účastníků a stanovisek dotčených orgánů.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu
toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

II.
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

(doručováno veřejnou vyhláškou)
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská
709/34, 750 11 Přerov I-Město
(dále jen "stavebník") dne 6.11.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na část stavby:
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
Přerov, Přerov I-Město
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46,
5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,
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5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním
území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 - Cyklostezka a chodníky
SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto stavebního řízení)
SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto stavebního řízení)

SO 101 – Cyklostezka a chodníky
Obrusná vrstva
Stezka pro chodce a cyklisty bude mít v intravilánu obrusnou vrstvu ze zámkové dlažby. Cyklostezka v barvě
červená ZD tvaru „H“ bez zkosených hran - fazet. Chodník barvy šedé. V extravilánu bude cyklostezka
provedena s obrusnou vrstvou z asfaltobetonu.
Délka cyklostezky, úseky
Cyklostezka je rozdělena na 3 úseky:
úsek 1: začátek km 0,148 40 konec km 0,606 00
délka 457,60 m
úsek 2: začátek km 0,000 00 konec km 0,256 00
délka 256,00 m
úsek 3: začátek km 0,000 00 konec km 0,447 00
délka 447,00 m
Celková délka cyklostezky je 1 160,6 m. Do celkové délky není započítána vzdálenost mezi úseky 1, 2 a 3
(šířka komunikace, kterou stezka překonává)
Šířkové uspořádání
V intravilánu (úsek 1) je šířka zpevněné části cyklostezky navržena obvykle 2,50 m. Souběžný chodník má
šířku 2,00 m. Mezi stezkou pro cyklisty a chodníkem je vložen hmatný pás v šířce 0,3 m. Úsek 2 je řešen skoro
v celé své délce bez souběžného chodníku. Šířka stezky pro cyklisty je 2,5 m. Úsek 3 je z velké části veden v
extravilánu. Cyklostezka je provedena bez obrub (obrusná vrstva z AB) v šířce 2,5 m. Jsou doplněny krajnice
šířky 0,5 m. Začátek trasy je ze zámkové dlažby s bezbariérovými úpravami.
konstrukce cyklostezky a chodníku
cyklostezka / chodník - zámková dlažba
- zámková dlažba DL 60 mm dle ČSN 73 6131-1
- ložní vrstva DDK 4-8 30 mm ČSN 73 6131-1
- štěrkodrť ŠD 0-63 200 mm ČSN 73 6126
- CELKEM 290 mm
- sanace dle potřeby
Cyklostezka i chodník bude lemována chodníkovými obrubníky 80/250 uloženými do betonové opěrky z betonu
C12/15. Přičemž obrubník podél chodníku bude proveden ve fázi 6 cm (vodící linie)
cyklostezka – asfaltobetonový povrch
- asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN 73 6121
- spojovací postřik PS - ČSN 73 6129
- asfaltový beton ACL 16 60 mm ČSN 73 6121
- spojovací postřik PS - ČSN 73 6129
- štěrkodrť ŠD 0-63 150 mm ČSN 73 6126-1
- štěrkodrť ŠD 0-63 150 mm ČSN 73 6126-1
- CELKEM min. 400 mm
- sanace dle potřeby
Přechody pro chodce
V projektové dokumentaci jsou navrženy 2 samostatné přechody pro chodce - dělené, se středovým ochranným
ostrůvkem. Šířka ochranného ostrůvku je min. 2,5 m. Oba přechody pro chodce V7 jsou navrženy v šířce 3,0 m.
V souběhu je proveden přejezd pro cyklisty.
Odvodnění
Stezka je odvodněna svým příčným a podélným spádem obvykle do okolního terénu. Zemní pláň není zvlášť
odvodněna drenáží (výskyt IS ve městě). V úseku 2 je samostatně řešeno odvodnění hlavní komunikace
(žlabovka), která je ze strany stezky na násypu.
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Dopravní značení
Součástí projektové dokumentace je i situace svislého a vodorovného značení. Na toto dopravní značení bude
Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních a správních služeb, oddělením dopravně správních agend
vydáno samostatné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 7.11.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 12.12.2012.
Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, tímto oznamuje, že pokračuje ve stavebním řízení.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od
8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
ČEZ Distribuce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., Region Střední Morava, Nej TV, a. s., Pobočka Přerov,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Technické služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s., Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Obec Želatovice, ALIMENTARE a.s., Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Olomoucký kraj, Zdenka Sovišová, Jana Koblihová, Milan Kobliha,
Jarmila Šípalová, Marie Hlavačková, Vlasta Lišková, RNDr. Hana Antonínová, CSc., Jarmila Švachová, Karel
Vinkler, Zdeněk Kyrych, Milan Kyrych, AGENTURA H + N, v.o.s., Ing. Jiří Kappel, Barbora Křížová, Ing.
Ondřej Kubr, Štěpánka Wilson, Pavla Baďurová, Antonín Kratochvíl, Hana Procházková, Danuše Hubáčková,
MUDr. Juraj Rektor, PhDr. Blanka Rektorová, Miloš Portyš, Květoslava Niliusová, Václav Otáhal, Miroslava
Otáhalová, Zdenek Krátký, Blanka Krátká, JUDr. Vilém Školoud, Naděžda Školoudová, Statutární město
Přerov, Marta Petrášová, Jiří Král, Jarmila Králová, Mgr. Dan Příkazský, JUDr. Lenka Příkazská, Tomáš
Svížela, Tomáš Kulíšek, Zdeněk Drábek, Mgr. Jana Drábková, Dalibor Kozák, Michal Marecký, Petr Horáček,
Hana Horáčková, Ing. Dagmar Schiesselová, Miloslav Ratiborský, Marie Ratiborská, Tomáš Chabroň, Lucie
Novotná, Marcela Orálková, Květoslava Tomčalová, Jarmila Fojtíková, Stavební bytové družstvo Přerov,
Vladimír Oharek, Radek Schöpf, Bohumila Schöpfová, Michal Němec, Marie Švástová, Pavlína Wisińská,
Alena Večeřová, Miroslav Kohút, Eva Kohútová, Jaromíra Dokoupilová, Lucie Čapková, Ing. Petr Síleš,
Miroslav Barbořík, Vladimíra Barboříková, Jindřiška Nováková, Marie Pokorná, SMP Net, s.r.o., Lenka
Guarino, Alena Romanopulu, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby JIH

Poučení:
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.
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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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

"otisk úředního razítka"

Bc. Kateřina Skoková
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Rovněž Obecní úřad Želatovice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně
15 dnů.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se
podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který
písemnost vydal!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje stavební úřad zahájení stavebního řízení účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Obdrží:
I. Účastníci řízení o povolení výjimky:
Účastníci řízení (dodejky)
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11
Přerov I-Město
Dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd.
dopravně správních agend, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
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II. Účastníci stavebního řízení:
Účastníci řízení (dodejky)
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11
Přerov I-Město
Ostatní účastníci stavebního řízení
doručení veřejnou vyhláškou
Dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
Olomoucký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a
krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa,
vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Ministerstvo obrany ČR Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ostatní
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34,
750 11 Přerov
Obecní úřad Želatovice, úřední deska, IDDS: k5gbjxd
Spis

