
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 53 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 126649/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 11.11.2022 

Obsah žádosti: Řízení o odstranění stavby 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
DOP 

Odpověď poskytnuta dne: 25.11.2022 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 

Odpověď: 

 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

11.11.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete následující 

informace: 

 

1. Jaký byl chronologický a časový sled jednotlivých kroků při získávání relevantních 

dokumentů pro posouzení potřeby (ne)zahájit řízení o odstranění stavby, tj. kdy (datum) 

úřad požádal dotčené subjekty o sdělení informací, kdy tyto informace obdržel, kdy je 

zpracoval atp. 

2. Spisovou dokumentaci spis. zn. DO.2257/2013Ju. 

3. Co znamená a jak bylo učiněno „přepočítání a porovnání“, které úřad popisuje 

v předmětném sdělení ze dne 28.7.2022?  Žádám Vás o informace o konkrétním postupu 

úřadu včetně výpočtů, na základě kterých úřad dospěl k závěru, že stavba odpovídá 

dokumentaci stavby. Kdo toto přepočítání a porovnání učinil. 

4. Podle kterých norem ČNS byla předmětná otázka navýšení nivelety silnice III/3708 

posuzována. 

5. Jaké navýšení původního výškopisu by bylo považováno za nedodržení dokumentace ve 

vztahu k této věci? 
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K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

 

K bodu 1) 

8.2.2022 - Městský úřad Šumperk, odbor dopravy obdržel „Usnesení – postoupení pro 

nepříslušnost“, kterým Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení dopravy postoupil podnět 

týkající se stavby „Rekonstrukce silnic – ve Svazku obcí Povodí Loučka – 2. etapa“ 

28.2.2022 - Městský úřad Šumperk, odbor dopravy požádal Městský úřad Zábřeh, odbor správní, 

oddělení dopravy o zapůjčení úplné spisové dokumentace stavby (spis. zn. DO.2257/2013/Ju) a 

dále všech relevantních dokladů (písemností) pro posouzení věci samé 

2.3.2022 - Městský úřad Šumperk, odbor dopravy opakovaně (usnesením) požádal Městský úřad 

Zábřeh, odbor správní, oddělení dopravy o zapůjčení úplné spisové dokumentace výše uvedené 

stavby (spis. zn. DO.2257/2013/Ju) a dále všech relevantních dokladů (písemností) pro 

posouzení věci samé 

9.3.2022 – Městský úřad Šumperk, odbor dopravy obdržel spis. zn. DO.2257/2013/Ju 

30.3.2022 – Městský úřad Šumperk, odbor dopravy požádal Správu silnic Olomouckého kraje, 

p.o., Středisko údržby Šumperk o zapůjčení všech relevantních dokladů (písemností) pro 

posouzení věci samé, tj. prokazujících, že nedošlo ke změně nivelety a směrového vedení silnice 

III/3708 v daném úseku 

12.4.2022 – Městský úřad Šumperk, odbor dopravy odpověděl na dotaz ze dne 12.4.2022 (e-

mail) 

29.4.2022 - Městský úřad Šumperk, odbor dopravy obdržel od Správy silnic Olomouckého kraje, 

p.o., Střediska údržby Šumperk přípis s žádostí o prodloužení termínu pro doručení dokladů 

(písemností) 

15.6.2022 - Městský úřad Šumperk, odbor dopravy odpověděl na dotaz ze dne 14.6.2022 (e-

mail) 

30.6.2022 - Městský úřad Šumperk, odbor dopravy obdržel od Správy silnic Olomouckého kraje, 

p.o., Střediska údržby Šumperk vyjádření k podnětu, kontrolní měření výšek silnice III/3708 

z 06/2022, výkresy č. C-2-3 a č. C-2-4 z dokumentace stavby: „Odkanalizování obcí Hrabišín, 

Dlouhomilov, Brníčko“ 

28.7.2022 – Městský úřad Šumperk, odbor dopravy zaslal sdělení ve smyslu § 42 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

K bodu 2) 

spis. zn. DO.2257/2013/Ju je třeba si vyžádat na Městském úřadu Zábřeh, odboru správním, 

oddělení dopravy (Městský úřad Šumperk, odbor dopravy spis po odložení podnětu vrátil) 
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K bodu 3) 

„přepočítání a porovnání“ je součástí technické zprávy kontrolního měření výšek z 06/2022, které 

osvědčil oprávněný zeměměřický inženýr – Ing. Igor Vychopeň, při porovnání byla u naměřených 

hodnot ve výškovém systému Bpv zohledněna skutečnost zjištěná při „ověření“ výškopisu 

uvedeného ve výkresech č. C-2-3 a č. C-2-4 z dokumentace stavby: „Odkanalizování obcí Hrabišín, 

Dlouhomilov, Brníčko“, kdy měřením bylo prokázáno, že výškové kóty uvedené v těchto výkresech 

jsou v průměru o 0,13 m níž, než je výškový systém Bpv 

 

K bodu 4) 

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 

technická zpráva dokumentace pro ohlášení stavby 

 

k bodu 5) 

prokázaný rozpor s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy dle § 14 písm. d)  

- u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na železničních 

přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské sítě a jiná 

vedení – je při stavebních úpravách možná změna původní nivelety, která nepřesáhne 3 cm, 

dále u komunikací, které nebyly uvedeny, 10 cm a v případě krátkých příčných prahů 6 cm 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jaroslava Vicencová  

Vedoucí oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků 

Odbor dopravy 

Městský úřad Šumperk  
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