MAGIS T RÁT MĚ STA OL OM OU CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/5

Č. j. SMOL/006125/2019/OS/US/Sem
Spisová značka: S-SMOL/224428/2018/OS

V Olomouci 08.01.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Michal Sedlák, dveře č. 2.52
Telefon: 588488202
E-mail:
michal.sedlak@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

VYROZUMĚNÍ
o změně rozsahu záměru podaného žadatelem - změny územního
rozhodnutí č. 4/2016 vydaného pod č.j. SMOL/002816/2016/OS/US/Sem
dne 06.01.2016 veřejnou vyhláškou
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen "stavební úřad") vydal
dne 06.01.2016 pod č.j. SMOL/002816/2016/OS/US/Sem rozhodnutí č. 4/2016 o umístění stavby
"Dolní hejčínská - rekonstrukce komunikace". Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dne
11.02.2016.
Žadatel Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc,
779 00 Olomouc 9, v zastoupení firmou: HOR - invest s.r.o., IČ: 27779793, Tovární 1129/41a,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, dne 19.09.2018 podal žádost o vydání rozhodnutí o změně územního
rozhodnutí o umístění stavby
Dolní hejčínská - rekonstrukce komunikace
ve městě Olomouci, v katastrálním území Hejčín, na pozemcích parc.č. 27/6 (zahrada), parc.č. 439/3
(ostatní plocha), parc.č. 453/1 (ostatní plocha), parc.č. 453/2 (ostatní plocha), parc.č. 453/3 (ostatní
plocha), parc.č. 453/5 (ostatní plocha), parc.č. 456 (ostatní plocha), parc.č. 457/1 (ostatní plocha) a
parc.č. 536 (ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Předmětem změny oproti původnímu rozhodnutí je:
SO 101 Komunikace na ulici Dolní hejčínská (situace - úsek A), úsek cca 275,89 m, bude vedena jako
jednopruhová, jednosměrná o šířce mezi zvýšenými obrubami 3,50m. Povrchově bude řešena jako
komunikace s tuhým povrchem ze žulové kostky malé s jednostranným, příčným sklonem p=2,0 %.
Komunikace v prostoru Mrštíkova náměstí (situace - úsek C1, C2), úsek cca 39m a 20m, bude vedena
jako jednopruhová, obousměrná o šířce 4,50m a 4,00m. Povrchově bude řešena jako komunikace s
tuhým povrchem žulové kostky malé s jednostranným, příčným sklonem p=2,0 %. Ukončení
komunikace po stranách je navrženo silničními obrubami s převýšením nad zpevněný kryt 0,10m.
SO 102 Parkovací stání. Stavební úpravy spočívají v osazení snížených obrubníků v délce
parkovacího pruhu. Silniční obruba bude osazena s převýšením 0,02m. Silniční obrubník na rozhraní
parkovacího pruhu a chodníku bude osazen s převýšením nad zpevněný kryt parkovacího pruhu
0,10m. Povrch parkovacího pruhu, bude z tuhého krytu velké žulové kostky v šedém odstínu o
rozměrech cca 160/160 do polosuché betonové směsi. Žulová kostka bude použita z původního
povrchu komunikace.

SO 103 Vjezdy. V ulici Dolní hejčínská a na Mrštíkově náměstí se nacházejí vjezdy k soukromým
nemovitostem. Přechod mezi komunikací a vjezdem bude zajištěn sníženou silniční obrubou s
převýšením 0,02m. Podélný sklon ve směru připojení na komunikaci bude odvozen od individuální
situace každého vjezdu. Maximální doporučený sklon vjezdů do 13 %, v nevyhnutelných případech
max. 17%. Povrch vjezdů, bude z tuhého krytu z malé žulové kostky v šedém odstínu o rozměrech
100/100 do polosuché betonové směsi.
SO 104 Chodníky. Stavební úpravy zahrnují osazení silničních obrubníků na vnější straně chodníků v
místě přilehlé komunikace nebo parkovacího pruhu. Obrubníky silniční budou osazeny s převýšením
0,10m, chodníkové obrubníky na vnitřní straně směrem do zeleně budou s převýšením 0,06m pro
zachování vodící linie s pravidelným prořezem k zajištění odvodu dešťových vod. Povrch chodníků
bude z betonové plošné dlažby o rozměru 400/400/60 mm v šedém odstínu.
SO 105 Smíšená stezka. Součástí stavby je objekt smíšené stezky pro chodce a cyklisty, který začíná ve
Štolbově ulici a končí u Mlýnského potoku. Smíšená stezka bude ve volném úseku lemována
chodníkovými obrubami. V úseku uličky bude taktéž lemována obrubou a to i za předpokladu, že je po
obou stranách zděné oplocení. Toto řešení je navrženo z důvodu zajištění stability a ukončení
konstrukce stezky v případě, že by byla sousední zeď bourána vlastníkem z důvodu špatného
technického stavu. Povrch smíšené stezky bude z betonové dlažby o rozměru 200/200/60 mm v šedém
odstínu bez fazet a to v úseku od brány do areálu Mopos na začátek ul. Štolbova. Povrch smíšené
stezky v úseku Štolbova – Mlýnský potok bude ze žulové kostky malé 100/100/80 mm.
SO 301 Kanalizace jednotná. Součástí SO 301 je návrh rekonstrukce kanalizace ve městě Olomouc v
ulici Dolní hejčínská a ulici Štolbova. Důvodem rekonstrukce je velmi špatný stav stávající kanalizace
a obnova povrchu místní komunikace. SO 301 potom zahrnuje rekonstrukci kanalizační stoky BXVIIc1
v ulici Dolní hejčínská a rekonstrukci kanalizační stoky BXVIIa1 v ulici Štolbova. Součástí návrhu
bude i obnova kanalizačních odboček pro odvodnění jednotlivých nemovitostí a dešťových odboček
pro napojení střešních svodů.
Stoka BXVIIc1 - Trasa stoky BXVIIc1 začíná napojením se na stávající úsek stoky v ulici Tomkova
před zaústěním do kanalizační stoky BXVII. Napojení je navrženo pomocí nové šachty Š1 osazené na
stávající kanalizaci DN 400 materiál sklolaminát. Z této šachty vede trasa stoky, v materiálu
sklolaminát DN 400 do ulice Dolní hejčínská. V komunikaci této ulice s nově navrhovaným asfaltovým
povrchem pak vede do šachty Š4, kde se mění DN na 300mm. Kanalizace dále postupuje v místní
komunikaci až do šachty Š7, kde po 210m rekonstruovaná stoka končí. Stávající uliční vpusti budou
zrušeny, na místo nich budou zbudovány uliční vpusti nové. Stávající kanalizace bude v celé trase
vytahána a likvidována na řízenou skládku. Stoka BXVIIc1 je navržena v délce 114,0m v profilu DN
400 mm, materiál sklolaminát a v délce 96,0m v profilu DN 300 mm, materiál sklolaminát.
Stoka BXVIIa1 - Stoka BXVIIa1 - navržené prodloužení stoky BXVIIa, na kterou se v nově navržené
šachtě Š8 napojuje. Z této šachty vede trasa stoky ulicí Štolbova v nově navrženém chodníku s
dlážděným povrchem. Stoka BXVIIa1 po 33m v šachtě Š10 končí. Celkový počet dešťových odboček je
24 kusů v celkové délce 225,4m.
SO 302 Přípojky splaškové. Součástí stavby je navržena i rekonstrukce kanalizačních odboček v
profilu DN 150. Kanalizační odbočky jsou zakončeny domovní šachtou, mimo případy, kdy jsou
napojeny do dna revizních kanalizačních šachet. Celkový počet kanalizačních odboček se jedná o 21
kusů včetně šachet v celkové délce 142,5m.
SO 303 Přípojky dešťové. Součástí stavby je navržena i rekonstrukce dešťových odboček v profilu DN
200. Dešťové odbočky jsou zakončeny domovní šachtou, mimo případy, kdy jsou napojeny do dna
revizních kanalizačních šachet. Celkový počet dešťových odboček se jedná o 24 kusů v celkové délce
225,4m.
SO 304 Vodovod. Navrhovaný vodovodní řad má nahradit stávající vodovod, který se nachází ve
špatném stavu a z hlediska navrhovaných úprav komunikace je nevhodně umístěn. Začátek
navrhovaného vodovodu bude umístěn v armaturní šachtě v ulici Dolní hejčínská směrem do ulice
Ladova, kde bude navrhovaný vodovod napojen na stávající TLT DN 150. Navrhovaný vodovod bude
v DN 80 TLT, postupovat směrem do ulice Dolní hejčínská. Po 11m bude přecházet komunikaci a
postupovat v chodníku po druhé straně ulice. Ve staničení 57m bude opět podcházet pod komunikací a
bude procházet převážně v zeleném pásu až do konce ulice, kde se po 286m napojí na stávající
vodovodní řad z ulice Tomkova TLT DN80. Ve staničení 0,246km se na navrhovaný vodovodní Řad 1
napojí Řad 1-1 DN 100 jdoucí pod komunikací v ulici Dolní hejčínská a po 15m se bude napojovat na
stávající řad DN 100. Na trase vodovodního řadu jsou navrženy 2 hydranty DN 80. Vodovodní Řad 1
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je navržen v délce 286,3m v profilu DN 80mm, materiál tvárná litina, napojující se Řad 1-1 je navržen
v délce 15,0m v profilu DN 100mm, materiál tvárná litina.
SO 305 Přípojky vodovodní. Součástí navrhovaného vodovodu jsou i zrekonstruované vodovodní
přípojky. V rámci rekonstrukce dojde k výměně materiálu, ale směrové a výškové vedení přípojek
zůstane zachováno. Vodovodní přípojky jsou navrženy z polyetylénového potrubí PE100 SDR11
Ø32x3.0, Ø40x3.7. Celkový počet vodovodních přípojek je 23 kusů o celkové délce 225,0m.
SO 401 Veřejné osvětlení. Objektem SO 401 je řešena kompletní výměna stávajícího VO v ulici Dolní
hejčínská, výměna stávajících svítidel ve "spojovací" ulici Štolbova a návrh nového VO v ulici
Štolbova. Dále potom výměna rozvaděče RVO 100. VO je v majetku Technických služeb města
Olomouce, a.s. Nové VO bude předáno do užívání opět Technickým službám města Olomouce, a.s.
SO 402 Přeložení CETIN. Objektem SO 402 je řešeno směrové přeložení kabelového vedení
společnosti Telefónica O2, který spravuje společnost CETIN a.s. Požadavek na přeložení je stanoven
ve vyjádření ze dne 30.7.2015, který je součástí dokladové části projektové dokumentace. Směrové
přeložení se nachází před parcelními čísly 101, 130 a 322. Kabelové vedení je přesunuto do zeleného
pásu min. 0,5m od vnější hrany chodníkové obruby. Stranovou přeložku bude žádat objednatel u
společnosti CETIN a.s. a bude zřízena projekční i realizační část správcem sítě.
SO 801 Výsadba zeleně. Objektem SO 801 je řešena náhradní výsadba v rozsahu stavby, a to: Javor
Babyka (Acer Campestre - Elsrijk) - 7 ks, Prunus avium plena - 3 ks, Tavolník nízký (Spirea Litle
Princes) - 288 ks, Cotoneaster Dammerův - 39 ks a Stephanandra incisa – 6 ks.
V průběhu územního řízení došlo z podnětu žadatele ke změně původního záměru spočívající v
přesunutí stání pro kontejnery na tříděný odpad z vjezdu na pozemek parc.č. 88/10, na pozemky
parc.č. 453/1m a parc.č. 453/2 (před objektem st.p.č. 20). Dlážděné stání pro 5 kontejnerů bude
mít půdorys 2,0m x 8,0m.
Komunikace v ulici Dolní hejčínská bude jednosměrná (ve směru ul. Tomkova do ul. Ladova).
Ostatní řešení stavby zůstává beze změny.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen "stavební úřad") v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá o změně rozsahu původního
záměru dotčené orgány a účastníky řízení.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení záměru, upouští ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto
vyrozumění, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené
orgány. Za den doručení se považuje poslední den vyvěšení.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah jakým je jejich právo přímo
dotčeno, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám,které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu 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, dveře č. 2.52).V ostatní
dny lze nahlédnout po předešlé domluvě s úřední osobou.
Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Toto vyrozumění je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního řádu
účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou takto:
A) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům –
jednotlivě:
1. Žadatel:
 Statutární město Olomouc, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení firmou: HOR - invest s.r.o., Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
2. Příslušná obec:
 Útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
3. Seznam dotčených orgánů:
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
4. Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona):
 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
 Statutární město Olomouc, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
 Statutární město Olomouc, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
B) Účastníkům územního řízení dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona– osobám, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – doručováno veřejnou
vyhláškou:
 Účastníci podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb podle katastru nemovitostí v katastrálním území Hejčín, na pozemcích st.p.č. 11/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 13 (zastavěná
plocha a nádvoří), st.p.č. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 17 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 18/2 (zastavěná plocha a nádvoří),
st.p.č. 19/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 21
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(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 21/1 (ostatní plocha), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 27/1 (ostatní plocha), parc.č. 27/2
(zahrada), parc.č. 27/7 (zahrada), parc.č. 27/10 (zahrada), parc.č. 27/11 (zahrada), parc.č. 88/1
(ostatní plocha), parc.č. 88/8 (ostatní plocha), parc.č. 88/10 (ostatní plocha), parc.č. 88/11
(ostatní plocha), st.p.č. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 102 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 112/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
st.p.č. 112/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 150
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 173 (zastavěná
plocha a nádvoří), st.p.č. 186 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 322 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 412 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 432/28 (ostatní plocha), st.p.č. 441
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 453/13 (ostatní plocha), parc.č. 453/17 (ostatní plocha),
parc.č. 453/24 (ostatní plocha), parc.č. 453/25 (ostatní plocha), parc.č. 453/26 (ostatní plocha),
parc.č. 453/27 (ostatní plocha), parc.č. 505 (zahrada) a st.p.č. 655 (zastavěná plocha a
nádvoří).
Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele:
1. D HOR - invest s.r.o., Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Příslušná obec + p:
2. D Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
Seznam dotčených orgánů + p:
3. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9
4. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
5. D Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
6. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
7. D Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
8. D Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
9. D Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) + p:
10. D Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
11. D Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
12. D Statutární město Olomouc, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
13. D Statutární město Olomouc, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
14. D Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00
Praha 3
15. D ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
16. D GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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17. D MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
18. D Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00
Olomouc 9

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

19. D Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města
Olomouce + p
Na vědomí:
20. Spis

Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
Toto vyrozumění je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a
způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce 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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