MAGIS T RÁT MĚ STA OL OM OU CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení pozemních staveb
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/291395/2018/OS/PS/Mod
Spisová značka: S-SMOL/136752/2018/OS

V Olomouci 05.12.2018

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lucie Modráčková, dveře č. 2.27
Telefon: 588488182
E-mail:
lucie.modrackova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Bc. Marcela Buiglová

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, jako příslušný stavební
úřad podle ust. 6 odst. 3 písm.a), § 13 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”),
a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“správní řád”), ve společném územním a stavebním řízení ( dále jen „společné řízení“) posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.04.2017 podal ART
RUBIKON z.s., IČO: 05798094, Dělnická 435/22, Neředín, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: ING.
ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA a.s., IČO: 28651804, Železniční 611/5a, Chválkovice, 779
00 Olomouc 9 (dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
schvaluje stavební záměr, označený jako
změnu stavby – přístavbu a nástavbu

Rekonstrukce prostor pro zájmové a neformální vzdělávání, přístavba ocelového schodiště a
nadstavba 2.NP, přípojka dešťové kanalizace a horkovodu
na pozemku parc.č. 590/3, ostatní plocha, parc.č. st. 1153/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová
Ulice, včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí na pozemcích: parc.č. 263/5, ostatní plocha v k.ú.
Nová Ulice.
Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci bývalého objektu výměníkové stanice. Bude změněn účel užívání na
vzdělávací centrum se třemi učebnami a keramickou dílnou s možností výstavní plochy a odpočinku v
části plochy určené jako prostor pro poskytování občerstvení.
Stavba bude napojena na stávající přípojku NN, přípojku vody a do objektu je přiveden horkovod.
Stávající trasa horkovodu bude znefunkčněna a do objektu bude horkovod přiveden jinou trasou.
Zdrojem tepla bude předávací horkovodní tlakově nezávislá předávací stanice. Ohřev sekundárního
okruhu otopné vody bude realizován přes deskový výměník na žádanou výstupní teplotu. Pro zajištění
základní výměny vzduchu v uvedených prostorech je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka.
Pro eliminaci teplené zátěže budou instalovány dvě nástěnné klimatizační jednotky. Pro větrání
hygienického zázemí je navržen podmítkový radiální ventilátor. Veškeré odpadní vody budou
gravitačně odváděny do splaškové kanalizace, napojené na stávající kanalizační šachtu před
objektem.

I. NP - hlavní část tvoří prostor pro vzdělávání hromadnějšího charakteru. Přístup je umožněn
hlavním vstupem pomocí rampy. Ve vyvýšené části jsou prostory pro potřeby provozu (WC pro
veřejnost + zaměstnance, sklady, technická místnost a kabinet).
Vertikální propojení s II. NP je zajištěno hlavním schodištěm, přístupným z chodby, která plní zároveň
funkci komunikační. Druhé venkovní schodiště slouží k přístupu do prostoru přímo z venkovního
prostoru.
II. NP - budou zde umístěny prostory pro vzdělávací činnost doplněné kuchyňským koutem,
hygienickým zázemím. V části prostoru pro poskytování občerstvení je vybudováno WC pro ženy v
takovém standardu a parametrech, že bude využíván také imobilními návštěvníky. Přes terasu a
ocelové schodiště je možno sejít na podestu k JV vchodu do objektu. Z parkoviště nebo veřejně
přístupných prostor je přístup do 1. NP objektu řešen bezbariérově pomocí rampy, která zároveň
slouží i jako hlavní vstup. Přístup do 2. NP je řešen přes venkovní ocelové schodiště pomocí
elektrického schodolezu.
Střecha nadstavby bude plochá s hodnocením BROOF (t1) – viz PBŘS – střešní plášť.
Nadstavba 2. NP bude umístěna v severním rohu stávajícího objektu o maximálních půdorysných
rozměrech 7,54m x 13,74m s umístěním delší hrany nadstavby na delší straně stávajícího objektu.
Severní roh nadstavby bude umístěn ve vzdálenosti 1,48m od východní hrany stávajícího objektu na
severovýchodní straně bývalé výměníkové stanice s maximální výškou atiky 7,48m.
Ocelové schodiště bude přistavěno na severovýchodní straně fasády objektu ve tvaru písmene L o
maximálních rozměrech 10m x 3,1m. Počet stupňů 18 bez mezipodesty. Výška stupňů 217mm. Šířka
stupňů 320mm. Šířka ramene 1 400 mm. Schodiště bude opatřeno oboustranným zábradlím výšky
900mm. Schodiště bude na spodní straně kotveno do nového základu, nahoře kotveno do stávající ŽB
konstrukce a vetknuto do patky.
Bude umístěna nová přípojka horkovodu, která bude napojena na stávající horkovod, který je umístěn
z pozemku parc. č. 263/5, v k.ú. Nová Ulice. Horkovod bude připojen k objektu v severovýchodní
straně stávajícího objektu v celkové délce 13,5m 2x DN 40(110).
Přípojka dešťové kanalizace bude umístěna na jihozápadní straně stávajícího objektu v celkové délce
3,5m z PVC150.
Podrobnosti viz PD.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 590/3, ostatní plocha, parc.č. st. 1153/1, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí na
pozemcích: parc.č. 263/5, ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice tak, jak je zakresleno v grafické
příloze, kterou tvoří celková situace v měř. 1:250 (viz příloha C, Situace – koordinační
(výkres č. 2. - 4.), ověřená ve společném řízení.
2. Nadstavba stávajícího objektu (2. NP) bude umístěna v severním rohu stávajícího objektu o
maximálních půdorysných rozměrech 7,54 m x 13,74 m s umístěním delší hrany nadstavby na
delší straně stávajícího objektu. Severní roh nadstavby bude umístěn ve vzdálenosti 1,48 m od
východní strany stávajícího objektu na severovýchodní straně. Nadstavba bude mít plochou
střechu. Maximální výška atiky nadstavby bude 7,48 m od +/- 0,000 = 226,700 m.n.m. Bpv,
což je úroveň podlahy v 1. NP u vstupu.
3. U severovýchodní stěny stávajícího objektu bude umístěno ocelové schodiště s pororoštovými
stupni + podesta ve tvaru písmene L o maximálních rozměrech 10 m x 3,1 m, přičemž delší
strana přiléhá k objektu. Počet stupňů 18 bez mezipodesty. Výška stupňů 217mm.
4. Nově napojený horkovod bude k objektu napojen na severovýchodní straně stávající budovy
v celkové dálce 13,5 m z 2 x DN 40 (110). Horkovod bude napojen na stávající horkovod
z pozemku parc.č. 263/5, k.ú. Nová Ulice.
5. Přípojka dešťové kanalizace bude umístěna na jihozápadní straně stávajícího objektu o
celkové délce 3,5 m z PVC150.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která
bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
místě do doby vydání kolaudačního souhlasu. U rozsáhlejší stavby se stavba označí
přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, stavebník (investor), stavební
podnikatel (dodavatel), stavební úřad, který vydal stavební povolení, č.j. a datum právní moci
rozhodnutí a termín ukončení stavby.
4. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení odboru
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (na komunikacích včetně
chodníků), případně odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň (na zelených pásech)
Magistrátu města Olomouce. Totéž se týká i provádění výkopových prací, které nelze zahájit
bez povolení výše uvedených odborů Magistrátu města Olomouce.
5. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné
stavby.
6. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
7. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné
znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.
8. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k
sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a
příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace
je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.
9. Vjezd na pozemek z komunikace bude z ulice Dobnerova, v souladu s ustanovením § 12 odst.
6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vlastníkem
nemovitosti pro níž byl zřízen, řádně udržován.
10. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2019.
11. Stavebník je povinen prokazatelně ohlásit stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby uvedené
v plánu kontrolních prohlídek, který je přílohou žádosti o společné rozhodnutí, popř. v této
podmínce rozhodnutí, a umožnit stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky v dané fázi
výstavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v těchto fázích výstavby: 1. kontrolní
prohlídka stavby – totožná se závěrečnou prohlídkou stavby.
12. V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovuje, že
k užívání stavby bude vydán kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je
nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví § 18i
vyhlášky č.503 /2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
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Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
– V závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne
30.06.2017 pod č.j. HSOL-4450-2/2017
Ke kontrolní prohlídce k užívání stavby budou předloženy příslušné doklady prokazující
splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a
věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě, případně prohlášení o
vlastnostech vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení
zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o
provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením.
Jedná se zejména o:
1. střešní plášť
2. sádrokartonové podhledy a stěny
3. požární uzávěry
4. vnější odběrná místa
5. přenosné hasicí přístroje
6. prostupy požárně dělicími konstrukcemi
–

V závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne
14.03.2017 pod č.j. KHSOC/02903/2017/OC/HOK (Sp. značka: KHSOC/02903/2017)
1. Před uvedením do trvalého provozu musí stavebník předložit KHS
zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech v objektu,
dokladující splnění požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a
dodržení normových hodnot (ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení –
Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory)
závazných dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., včetně protokolů
s výsledky měření umělého osvětlení.
2. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební
činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č.
258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 NV č. 272/2011 Sb.). bude
stavební činnost probíhat pouze v denní době, a to v období od 07,00 –
21,00 hod.
3. Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku
s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000
Sb. a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem před
vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.

–

V závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze
dne 07. 03. 2017 pod č.j. SMOL/064693/2017/OZP/OH/Noz (číslo spisu SSMOL/029802/2017/OZP):
Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace
předkládané k žádosti o užívání stavby.

–

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc ze dne
22. 03. 2017, vedené pod značkou TSMO/1425/17:
Požadujeme:
1. Dodržení příslušných norem ČSN – ruční provedení výkopu v místě křížení se
stávajícími kabely veřejného osvětlení.
2. Okamžité hlášení každého poškozeného vedení a zařízení VO na telefon 585 700 038
nebo 585 700 023 – provozovna veřejného osvětlení.
3. V případě zjištění poruchy kabelů VO s prokazatelným zaviněním stavebníka
v termínu do 1 roku od vydání kolaudačního rozhodnutí bude celková finanční částka
za opravu kabelu požadována po stavebníkovi.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc ze dne 27. 03. 2017,
vedené pod značkou OL/B/1729/17/Du
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ze dne 06.
02. 2017 vedené po značkou Dv060217-4

–
–
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–
–
–
–

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 04. 01. 2017 vedené pod
značkou 0100676608
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 04. 01. 2017 vedené pod
značkou 0200539610
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 05. 01. 2017 vedené pod
značkou 5001433249
RIO Media a.s., Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha 9 ze dne 11. 07. 2017 vedené pod
značkou VYJRIO-2017-00252-01

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: ART RUBIKON z.s., IČO: 05798094, Dělnická
435/22, Neředín, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA
a.s., IČO: 28651804, Železniční 611/5a, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9.
Odůvodnění:
Dne 13.04.2017 obdržel stavební úřad žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou
stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.
Na základě zjištění během kontroly předložené projektové dokumentace stavební úřad vyzval
stavebníka dne 26. 04. 2017 pod č.j. SMOL/102128/2017/OS/PS/Pri k doplnění potřebných dokladů
zejména pak doklady prokazující vlastnické právo, nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemkům parc.č. 590/3 (ostatní plocha,
k.ú. Nová Ulice) a parc. 263/5 (ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice) – dotčený vedením inženýrských sítí a
zřízením odstavné plochy. Dne 26. 06. 2017 pak v řádné lhůtě stavebník požádal o prodloužení
termínu požadovaných dokladů. Na základě této žádosti stavební úřad prodloužil stavebníkovi lhůtu
k dodání potřebných dokladů do 26. 09. 2017 ve výzvě ze dne 04. 07. 2017 pod č.j.
SMOL/158972/2017/OS/Pri.
Dne 03. 07. 2017 obdržel stavební úřad smlouvu č. OMAJ-EM/PPS/001243/2017/Sle o udělení
souhlasu s vybudování stavby na pozemku parc.č. 263/5, ostatní plocha a parc. č. 590/3, ostatní
plocha, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Smlouva uděluje stavebníkovi souhlas s vybudováním
stavby přípojky kanalizace v délce 3,7 m a 2x přípojky horkovodu v délce 13,7 m – v rámci
rekonstrukce objektu definovaného výše.
Dne 04. 10. 2017 stavebník v řádné lhůtě stavebník požádal o prodloužení termínu požadovaných
dokladů. Tato žádost byla vzata stavebníkem zpět dne 13. 10. 2017.
Dne 06. 10. 2017 byla stavebníkem v řádné lhůtě vznesena žádost o prodloužení termínu dodání
požadovaných dokladů. Opatřením ze dne 18. 10. 2017 byla lhůta k doplnění požadovaných dokladů
prodloužena stavebním úřadem do 31. 03. 2018 pod č.j. SMOL/240766/2017/OS/PS/Pri.
Dne 28. 03. 2018 byla stavebníkem stavebnímu úřadu zaslána žádost o prodloužení termínu dodání
požadovaných dokladů nutných k zahájení řízení. Stavební úřad prodloužil lhůtu dne 05. 04. 2018 pod
č.j. SMOL/084138/2018/OS/PS/Pri do 31. 08. 2018.
Dne 05. 06. 2018 byla dodána stavebnímu úřadu smlouva č. OMAJ-EM/PPS/001766/2018/Sle,
která stavebníkovi uděluje souhlas s vybudování stavby zateplením budovy bez čp/če, která je součástí
pozemku parc.č.st. 1153/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, a to na části pozemků
parc.č. 263/5 a parc.č. 590/3, vše ostatní plocha o výměře 4,71 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
V rámci žádosti byla stavebnímu úřadu doložena smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č.
1153/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, k vybudování kontaktního zateplovacího
systému v tl. 150 mm a zároveň k výměně výplní otvorů v redukované ploše. Smlouva o právu provést
stavbu byla uzavřena s vlastníky předmětného sousedního pozemku: pan JUDr. František Hladiš, Za
humny 407, 751 03 Majetín a paní Jana Hladišová, Za humny 407, 751 03 Majetín.
Dne 05. 06. 2018 bylo zároveň stavebníkem požádáno o prominutí dodání zbylých dokladů
vzhledem k dotačnímu titulu, který spolek ART RUBIKON, z.s. obdržel a vydání stavebního povolení
dříve, než doklady budou vyhotoveny s podmínkou dodání dokladů později. Dne 13. 07. 2018 byl
uskutečněn telefonní hovor s paní Mgr. Bronislavou Paučkovou (zástupce ART RUBIKON, z.s.) ve
věci projednání žádosti o výjimku z doložení dokladů o odkupu pozemků pod budoucím ocelovým
schodištěm. Stavební úřad upozornil paní Paučkovou, že k žádosti je nutno doložit doklady o právu
stavět a nelze podmínit výstavbu doložením dokladu jako podmínku ve společném územním s
stavebním povolení. Stavební úřad rovněž paní Mgr. Paučkovou upozornil, že právo stavět nelze
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projednávat v řízení o povolení stavět. Bylo dohodnuto, že výše uvedený podnět bude považován za
ukončený.
Dne 16. 08. 2018 byla stavebníkem podána žádost o prodloužení termínu k doplnění náležitostí
žádosti z důvodu zdlouhavého řešení majetkoprávních podkladů. Stavební úřad prodloužil lhůtu
k dodání dokladů do 31. 10. 2018 pod č.j. SMOL/195874/2018/OS/PS/Mod.
Dne 01. 10. 2018 doložil stavebník smlouvu o udělení souhlasu s vybudováním stavby vnějšího
ocelové schodiště pod č. OMAJ-EM/PPS/002737/2018/Sle na částech pozemku parc.č. 590/3 ostatní
plocha o celkové ploše 14 m2 (dle GP parc.č. 590/15 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc.č. 590/16
ostatní plocha o výměře 10 m2) v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
Dne 15. 10. 2018 doložil stavebník smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/002823/2018/Jar o udělení
souhlasu s přenecháním nájemci (ART RUBIKON, z.s.) k užívání část pozemku parc.č. 263/5 ostatní
plocha o výměře 85 m2 část pozemku parc.č. 590/3 ostatní plocha o výměře 66 m2, oba v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc za účelem vybudování zpevněné plochy a parkovacích míst.
Stavební úřad opatřením ze dne 24. 10. 2018 s odkazem na ust. §94m oznámil zahájení společného
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dní po doručení
oznámení veřejnou vyhláškou k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto
řízení.
Stavební úřad posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona.
Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu. Rovněž tak je navrhovaná stavba, jak ji řeší předložená projektová
dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyhovuje požadavkům jimi uplatněným,
a ani nepřiměřeně nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů žádného z účastníků řízení.
Stavební úřad rovněž ověřil podle ust. §94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace
je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou – Ing. Jan Tomek (ČKAIT: 1201385),
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby -, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Ke stavbě je zajištěn příjezd sjezdem z ulice Dobnerova. Je zde předpoklad včasného vybudování
technické infrastruktury potřebné k řádnému užívání stavby. Doklady předložené stavebnímu úřadu
vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad též ověřil, že účinky užívání
stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná
stanoviska dotčených orgánů.
Účastníci společného řízení byli určeni dle ustanovení §94k stavebního zákona. Stavební úřad
dospěl k závěru, že účastníky jsou ART RUBIKON z.s., IČO: 05798094, Dělnická 435/22, Neředín,
779 00 Olomouc 9, v zastoupení: ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA a.s., IČO:
28651804, Železniční 611/5a, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9, Statutární město Olomouc, odbor
koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc a účastníci řízení podle 94k písm.e) stavebního
zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
pozemek parc. č. st. 1148, k. ú. Nová Ulice, ulice Foersterova č.p. 961, pozemek parc. č. st. 1147, k.ú.
Nová Ulice, ulice Foersterova č.p. 962, pozemek parc. č. st. 1674, k.ú. Nová Ulice, ulice Foersterova
č.p. 716, pozemek parc. č. st. 1153/2, k.ú. Nová Ulice, ulice Dobnerova č.p. 304, pozemek parc. č. st.
1673, k.ú. Nová Ulice, ulice Dobnerova č.p. 718, pozemek parc. č. st. 2495, k.ú. Nová Ulice, pozemek
parc. č. 590/3, k.ú. Nová Ulice, pozemek parc. č. 257/12, k.ú. Nová Ulice, pozemek parc. č. 263/5, k.ú.
Nová Ulice, a nejsou jimi vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich
práv zamýšlená a tímto rozhodnutím umístěná a povolená stavba nedotkne.
Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je stavba, u které je počet účastníků stavebního řízení větší
jak 30, stavební úřad s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu doručil oznámení o zahájení
společného územního a stavebního řízení účastníkům veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 25 správního řádu.
Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků
a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů, Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9,
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc
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9, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Veolia Energie ČR, a.s.,
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Brno, Tychonova
221/1, Praha 6- Hradčany, 160 00 Praha 6, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11
Olomouc, RIO MEDIA a.s., IČO: 28216733, Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha 9 stavební úřad
dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavební úřad považuje za důležité upozornit stavebníka na podmínku ve vyjádření společnosti
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ze dne 06. 02. 2017
vedené po značkou Dv060217-4 k přeložce horkovodu. Přeložku rozvodného tepelného zařízení
provede Veolia na základě smlouvy o vybudování přeložky uzavřené před samotnou realizací mezi
společností Veolia a investorem. Dle § 86 energetického zákona přeložení/přemístění zajišťuje
vlastník zařízení (Veolia) na náklady toho, kdo potřebu přeložení/přemístění vyvolal, pokud nedojde
k jiné dohodě. Veškeré práce související s přeložkou a demontáží rozvodného tepelného zařízení vč.
projektové dokumentace, likvidace vzniklých odpadů a jiné zajistí a provede Veolia na náklady
investora, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak.
Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a
měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení záměru,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce,
odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Rozdělovník
Doručí se:
stavebník
1. ART RUBIKON z.s., IČO: 05798094, Dělnická 435/22, Neředín, 779 00 Olomouc 9, v
zastoupení: ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA a.s., IČO: 28651804, Železniční
611/5a, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
příslušná obec
2. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
správci sítí
3. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Brno, Tychonova 221/1, Praha 6Hradčany, 160 00 Praha 6
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8.
9.
10.
11.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
RIO MEDIA a.s., IČO: 28216733, Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha 9

ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
– vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce
– účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
pozemek parc. č. st. 1148, k. ú. Nová Ulice, ulice Foersterova č.p. 961
pozemek parc. č. st. 1147, k.ú. Nová Ulice, ulice Foersterova č.p. 962
pozemek parc. č. st. 1674, k.ú. Nová Ulice, ulice Foersterova č.p. 716
pozemek parc. č. st. 1153/2, k.ú. Nová Ulice, ulice Dobnerova č.p. 304
pozemek parc. č. st. 1673, k.ú. Nová Ulice, ulice Dobnerova č.p. 718
pozemek parc. č. st. 2495, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 590/3, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 257/12, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 263/5, k.ú. Nová Ulice

Ing. Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Dotčené orgány a ostatní:
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
13. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
14. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
15. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky, Krajská organizace Olomouckého kraje, o.s., tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779
00 Olomouc 9
16. spis
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu se toto opatření s odkazem
na § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Toto opatření je oznamováno v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na
elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce na webových stránkách Magistrátu města
Olomouce www.olomouc.eu.
Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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