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Meč sto Vidnava, IČČ O 00303585, Mííroveí naí meč stíí 80, 790 55 Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IČČ O
04973984, Adolfoviče 60, 790 01 Beč laí pod Pradeč dem

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘČ EJNOU VYHLAÁ SČ KOU
Stavebníík, Meč sto Vidnava, IČČ O 00303585, Mííroveí naí meč stíí 80, 790 55 Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA
s.r.o., IČČ O 04973984, Adolfoviče 60, 790 01 Beč laí pod Pradeč dem (daí le jen "stavebníík") dne 01.02.2021
podal zč aídost o vydaí níí stavebníího povoleníí na stavbu:
Oprava chodníků na ulici Hrdinů, 9. května a Zahradní ve Vidnavě
SO 101 Čhodníík ul. Hrdinuů
SO 102 Čhodníík ul. 9. kveč tna
SO 103 Čhodníík ul. Zahradníí
na pozemku st. p. 50/1, 51, 61, 64, 86/1, 87/1, 87/6, 358, parč. čč . 50, 51, 53, 54, 61, 75/1, 283, 340/1,
340/2, 342/3, 342/4, 518/4, 518/13, 518/14, 518/15, 518/16, 518/22, 536/1 v katastraí lníím uí zemíí
Vidnava. Uvedenyí m dnem bylo zahaí jeno stavebníí rč íízeníí.
Stavba obsahuje rekonstrukci stávajících chodníků po obou stranách silnice II/457 na ulici Hrdinů a 9.
května, a dále po obou stranách místní komunikace ul. Zahradní, vše ve městě Vidnava. Jedná se o stavbu
trvalou, místní komunikaci IV. třídy, pro užívání pěšími účastníky silničního provozu v dané lokalitě
města.
• SO 101 Chodník ul. Hrdinů: zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách silnice II/457 na
ulici Hrdinů. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („1“ a „2“). Úsek „1“ začíná napojením na
stávající chodníky na Mírovém náměstí a končí napojením na travnatou plochu v rámci ulice
Krasov. Úsek „2“ začíná napojením na stávající chodníky na Mírovém náměstí a končí napojením
na chodník ulice Školní. Směrové a výškové vedení je zpravidla zachováno, v rámci úseku „2“ je
navrženo šířkové sjednocení a napřímení vodících linií. Příčný sklon chodníku bude proveden v
hodnotě 2,00% směrem k vozovce, tedy od stávajících stěn objektů. Podélný sklon dosahuje
hodnot -3,7% až +3,5%, s výjimkou úseku délky 3m úseku „2“ mezi ulicí Sokolská a chodníkem
podél panelových domů, kde podélný sklon dosáhne hodnotu -8,33%.
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm,
štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni
Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce dlažby chodníku v místě vjezdu: betonová/kamenná dlažba DL80 tl. 80mm, hrubé
kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu
přetvárnosti na zemní pláni Edef,2=30MPa, naměřená na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
• SO 102 Chodník ul. 9. května : zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách silnice II/457 na
ulici 9. května. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („3“ a „4“). Úsek „3“ začíná napojením na
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chodníky na Mírovém náměstí a končí křižovatkou s ulicí Pivovarská. Úsek „4“ začíná napojením
na asfaltovou plochu za vjezdem na pozemek parc.č.st. 52 a končí křižovatkou s ulicí Růžová.
Směrové a výškové vedení je ponecháno zpravidla stávající, v rámci úseku „3“ je navržena úprava
nároží křižovatky ulic Klášterní a 9. května. Příčný sklon chodníku bude proveden v hodnotě
2,00% směrem k vozovce. Podélný sklon dosahuje hodnot -1,9% až +1,7%. Součástí je položení
nových silničních obrub a úprava přilehlé plochy vozovky
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm,
štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni
Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce asfaltové vozovky v úseku frézování: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70
tl. 50mm, spojovací postřik PS-C.
Konstrukce vozovky z velké kamenné dl. kostky v úseku výměny silniční obruby: kamenná dl.
kostka velká DL160 (100) tl. 160mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkodrť ŠDB 0/32 tl.
min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti pod vrstvou ze štěrkodrti Edef,2=60MPa.
SO 103 Chodník ul. Zahradní: zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách místní
komunikace ulice Zahradní. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („5“ a „6“). Začíná
napojením na chodníky na Mírovém náměstí a končí v místě pěšího propojení mezi ulicemi
Zahradní a Lékárenská. Směrové a výškové vedení je ponecháno stávající. Příčný sklon chodníku
bude proveden v hodnotě 2,00% směrem k vozovce. Podélný sklon dosahuje hodnot +0,1% až
+1,5%.
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm,
štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni
Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce chodníku z kamenné dlažby: kamenná dlažba DL80 tl. 80mm, hrubé kamenivo L40
4/8 tl. 40mm, štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na
zemní pláni Edef,2=30MPa, naměřená na vrstvě štěrkodrti Edef,2=50MPa.
Konstrukce asfaltové vozovky v úseku frézování: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70
tl. 50mm, spojovací postřik PS-C.
Odvedení dešťových vod zůstává u všech stavebních objektů beze změny, ve stávajícím stavu. Část
vod bude vsakována krytem chodníků, zbytek odveden příčným sklonem k okraji silničních
obrubníků a následně do stávajících uličních vpustí.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Oprava chodníků na ulici Hrdinů, 9. května a
Zahradní ve Vidnavě“, datum vypracování: 05/2020, zodpovědný projektant: Ing. Milan Marcinov, ČKAIT
1201150.
Meč stskyí uí rč ad Jeseníík, Odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí, jako spečiaí lníí stavebníí uí rč ad prč ííslusč nyí
podle § 40 odst. 4 píísm. a) zaí kona čč . 13/1997 Sb., o pozemnííčh komunikačííčh, ve zneč níí pozdeč jsč ííčh
prč edpisuů (daí le jen "zaí kon o pozemnííčh komunikačííčh") a podle § 15 odst. 1 píísm. č) zaí kona čč .
183/2006 Sb., o uí zemníím plaí novaí níí a stavebníím rč aídu (stavebníí zaí kon), ve zneč níí pozdeč jsč ííčh prč edpisuů
(daí le jen "stavebníí zaí kon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebníího zaí kona zahaí jeníí stavebníího
rč íízeníí, ve ktereí m podle § 112 odst. 2 stavebníího zaí kona upousč tíí od ohledaí níí na míísteč a uí stníího
jednaí níí. Dotčč eneí orgaí ny mohou uplatnit zaí vaznaí stanoviska a uí čč astnííči rč íízeníí sveí naí mitky, poprč íípadeč
duů kazy do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Dnem doručč eníí na uí rč edníí desče je patnaí čtyí den po vyveč sčeníí podle § 25 odst. 2 zaí kona čč . 500/2004 Sb.,
spraí vníí rč aíd, ve zneč níí pozdeč jsč ííčh prč edpisuů (daí le jen „spraí vníí rč aíd“). K pozdeč ji uplatneč nyí m zaí vaznyí m
stanoviskuů m, naí mitkaí m, poprč íípadeč duů kazuů m nebude prč ihleí dnuto.
Spečiaí lníí stavebníí uí rč ad uí čč astnííky rč íízeníí vyrozumíívaí , zč e k datu 26.03.2021 bude ukončč eno
shromazč ďovaí níí podkladuů pro vydaí níí rozhodnutíí ve več či. Součč asneč uí čč astnííkuů m rč íízeníí daí vaí ve smyslu
ustanoveníí § 36 odst. 3 spraí vníího rč aídu mozč nost vyjaí drč it se k podkladuů m rozhodnutíí prč ed jeho
vydaí níím, a to ve lhuů teč 5 dnuů od uvedeneí ho data. Po uplynutíí teí to lhuů ty bude ve več či vydaí no
rozhodnutíí, ktereí bude oznaí meno ve smyslu § 72 spraí vníího rč aídu.
Vyí sče uvedenaí praí va je mozč neí uplatnit na pračovisč ti Meč stskeí ho uí rč adu Jeseníík, Odbor dopravy a
silničč níího hospodaí rč stvíí, Karla ČČ apka 10/1147, 790 01 Jeseníík, 5. podlazč íí, kančelaí rč čč . 545.
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Poučení:
UÁ čč astníík rč íízeníí muů zč e podle § 114 odst. 1 stavebníího zaí kona uplatnit naí mitky proti projektoveí
dokumentači, zpuů sobu provaí deč níí a uzč íví aí níí stavby nebo pozč adavkuů m dotčč enyí čh orgaí nuů , pokud je jimi
prč íímo dotčč eno jeho vlastničkeí praí vo nebo praí vo zalozč eneí smlouvou proveí st stavbu nebo opatrč eníí
nebo praí vo odpovíídajííčíí več čneí mu brč emenu k pozemku nebo stavbeč . UÁ čč astníík rč íízeníí ve svyí čh
naí mitkaí čh uvede skutečč nosti, ktereí zaklaí dajíí jeho postaveníí jako uí čč astnííka rč íízeníí, a duů vody podaí níí
naí mitek; k naí mitkaí m, ktereí prč ekračč ujíí uvedenyí rozsah, se neprč ihlíízčíí. K naí mitkaí m uí čč astnííkuů rč íízeníí,
ktereí byly nebo mohly byí t uplatneč ny prč i uí zemníím rč íízeníí, prč i porč izovaí níí uí zemneč plaí novačíí
dokumentače nebo prč i vydaí níí uí zemníího opatrč eníí o stavebníí uzaí več rče anebo uí zemníího opatrč eníí o
asanači uí zemíí, se podle § 114 odst. 2 stavebníího zaí kona neprč ihlíízčíí.
Poveč rčenyí zameč stnaneč spečiaí lníího stavebníího uí rč adu je podle § 172 odst. 1 stavebníího zaí kona
opraí vneč n prč i plneč níí uí koluů vstupovat na čizíí pozemky, stavby a do staveb s več domíím jejičh vlastnííkuů prč i
zjisč ťovaí níí stavu stavby a pozemku nebo opatrč ovaí níí duů kazuů a dalsč íčí h podkladuů pro vydaí níí spraí vníího
rozhodnutíí nebo opatrč eníí.
Spečiaí lníí stavebníí uí rč ad muů zč e podle § 173 odst. 1 stavebníího zaí kona ulozč it porč aídkovou pokutu do 50
000 Kčč tomu, kdo zaí vazč nyí m zpuů sobem zteč zčuje postup v rč íízeníí anebo plneč níí uí koluů podle § 172 odst. 1
stavebníího zaí kona tíím, zč e znemozč nčuje opraí vneč neí uí rč edníí osobeč nebo osobeč jíí prč izvaneí vstup na svuů j
pozemek nebo stavbu.
Vzhledem ke skutečč nosti, zč e se jednaí o rč íízeníí s velkyí m počč tem uí čč astnííkuů (§ 144 odst. 1 zaí kona čč .
500/2004 Sb., spraí vníí rč aíd, ve zneč níí pozdeč jsč ííčh prč edpisuů ), se ve smyslu § 112 odst. 1 stavebníího
zaí kona uí čč astnííči rč íízeníí podle § 109 píísm. e) a f) stavebníího zaí kona identifikujíí označč eníím pozemkuů a
staveb evidovanyí čh v katastru nemovitostíí prč ím
í o dotčč enyí čh vlivem zaí meč ru.
Nečhaí -li se neč kteryí z uí čč astnííkuů zastupovat, prč edlozč íí jeho zaí stupče píísemnou plnou moč.
UÁ čč astníík nebo jeho zaí stupče je povinen prč edlozč it na vyí zvu opraí vneč neí uí rč edníí osoby pruů kaz totozč nosti.
Pruů kazem totozč nosti se rozumíí doklad, kteryí je verč ejnou listinou, v neč mzč je uvedeno jmeí no a prč ííjmeníí,
datum narozeníí a míísto trvaleí ho pobytu, poprč íípadeč bydlisč teč mimo uí zemíí ČČ eskeí republiky a z neč hozč je
patrnaí i podoba, poprč íípadeč jinyí uí daj umozč nčujííčíí spraí vníímu orgaí nu identifikovat osobu, kteraí doklad
prč edklaí daí , jako jeho opraí vneč neí ho drzč itele.
Kazč dyí, kdo čč iníí uí kony jmeí nem praí vničkeí osoby, musíí prokaí zat sveí opraí vneč níí. V teí zče več či muů zč e za
praí vničkou osobu součč asneč čč init uí kony jen jedna osoba.

„otisk uí rč edníího razíítka“
v.r.
Ing. Katerč ina Ivanovaí
vedoučíí Odboru dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyveč sčeno dne: …………………………………… Sejmuto dne: ………………………………………..
Řazíítko, podpis orgaí nu, kteryí potvrzuje vyveč sčeníí a sejmutíí oznaí meníí:

Obdrží:
UÁ čč astnííči rč íízeníí - doručč eníí do vlastnííčh rukou (§ 112 odst. 1 v souladu s § 113 odst. 3 stavebníího
zaí kona):
Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:
1. Meč sto Vidnava, v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o., IDDS: 2jms255
3/4

UÁ čč astnííči rč íízeníí - doručč eníí jednotliveč (§ 112 odst. 1 stavebníího zaí kona v souladu s § 144 odst. 6
spraí vníího rč aídu v souladu):
Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
2. SEMPŘONEMO, s.r.o., IDDS: fewb8zs
3. Simpla Fačtory s.r.o., IDDS: hqbb93i
4. Mičhal Píísek, Řuů zč ovaí 242, 790 55 Vidnava
5. Čharita Jeseníík, IDDS: wgvnz99
6. Spraí va silnič Olomoučkeí ho kraje, prč ííspeč vkovaí organizače, Strč edisko uí drzč by SČ umperk, IDDS:
ur4k8nn
7. ČČ EZ Distribuče, a. s., IDDS: v95uqfy
8. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
9. GasNet Sluzč by, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
10. Web4Soft Internet s.r.o., IDDS: ijčjsba
11. ČETIN a.s., IDDS: qa7425t
12. Povodíí Odry, staí tníí podnik, IDDS: wwit8gq
UÁ čč astnííči rč íízeníí - doručč eníí verč ejnou vyhlaí sč kou (§ 112 odst. 1 stavebníího zaí kona v souladu s § 144 odst.
6 spraí vníího rč aídu v souladu):
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení
identifikované podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:
13. pozemky parč.čč . st. 42, st. 50/2, st. 52, st. 60, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, st.
69, st. 70, st. 71, st. 72, st. 75/1, st. 78, st. 81/1, st. 81/2, st. 82, st. 83, st. 87/2, st. 87/3, st. 87/4, st.
87/5, st. 88, st. 224, st. 267/2, st. 272/1, st. 272/2, st. 276, 329/1, 344/1, 344/2, st. 398, st. 460, st.
461, 518/3, 537 v katastraí lníím uí zemíí Vidnava a stavy evidovaneí v uvedeneí m katastraí lníím uí zemíí bez
čč .p./čč .e. i pod čč .p. 35, 36, 37, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 66, 100, 195, 241, 249, 250, 255, 277,
291, 292, 293, 328.
Dotčč eneí orgaí ny staí tníí spraí vy:
14. Meč stskyí uí rč ad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rč adu a uí zemníího plaí novaí níí - orgaí n staí tníí pamaí tkoveí
peí čče, Masarykovo naí m. 167/1, 790 01 Jeseníík
15. Meč stskyí uí rč ad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrč edíí, Karla ČČ apka 1147/10, 790 01 Jeseníík
16. Meč stskyí uí rč ad Jeseníík, Odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí, silničč níí spraí vníí uí rč ad, Karla ČČ apka
1147/10, 790 01 Jeseníík
17. Meč stskyí uí rč ad Vidnava, silničč níí spraí vníí uí rč ad, IDDS: 7ywbajq
18. Krajskeí rč editelstvíí poličie Olomoučkeí ho kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík, Dopravníí inspektoraí t Jeseníík,
IDDS: 6jwhpv6
19. Hasičč skyí zaí čhrannyí sbor Olomoučkeí ho kraje, UÁ zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
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