MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/003334/2019/OS/US/Sem
Spisová značka: S-SMOL/309360/2018/OS

V Olomouci 10.01.2019

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

OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Žadatel Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení: Ing. Lindou Smítalovou, IČ: 74276361, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01
Olomouc 18, dne 19.12.2018 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Chválkovice - přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku
ve městě Olomouci, v katastrálním území Chválkovice, na pozemcích parc.č. 139/5 (ostatní plocha),
parc.č. 139/23 (ostatní plocha), parc.č. 151/1 (orná půda), parc.č. 151/2 (ostatní plocha), parc.č. 152/1
(zahrada), parc.č. 152/2 (ostatní plocha), parc.č. 153 (orná půda), parc.č. 162/1 (trvalý travní porost),
parc.č. 173/4 (ostatní plocha), parc.č. 174/1 (ostatní plocha), parc.č. 174/3 (ostatní plocha), parc.č.
174/4 (ostatní plocha), parc.č. 174/6 (ostatní plocha), st.p.č. 276/4 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 1413/1 (ostatní plocha), parc.č. 1413/5 (ostatní plocha), parc.č. 1413/7 (ostatní plocha), parc.č.
1414/4 (ostatní plocha), parc.č. 1415 (ostatní plocha), parc.č. 1422/1 (ostatní plocha), parc.č. 1577
(ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Popis předmětu záměru:
Stavba "Chválkovice - přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku" řeší
cyklistickou dopravu a rekonstrukce chodníkových ploch podél silnice I/46 a místní komunikace ve
stávající zástavbě. Stavba je situovaná v prostoru křižovatky na silnici I/46 ulice Chválkovická a
místních komunikací ulic Kubátova a Na Rybníčku.
Křižovatka ulice Chválkovická – Kubátova zajišťuje přecházení silnice na trase ulice Kubátova –
naučná strzka Černovírského slatiniště směrem do místní části Černovír a Týneček. Je navrženo
jednostranné rozšíření vozovky silnice I/46 směrem do přilehlé zeleně, vložení středního dělícího
ostrůvku přechodu pro chodce a přechodu pro cyklisty. Prostorem křižovatky budou cyklisté vedení
obousměrnou stezkou pro cyklisty, navazující na piktogramový koridor pro cyklisty s napojením na
cyklostezku podél Švabinského ulice. Jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 4,0m, střední dělící ostrůvek je
navržen v šířce 3,0m, šířka přechodu je 4,0m a 2,5m přejezdu pro cyklisty.Příčné a podélné spádování
silnice se nemění. Průběžný chodník podél silnice I/46v ul. Chválkovická bude předlážděn v šířce 1,6m
a 1,8m do stávajícího stavu. Přechod pro chodce bude vybaven dvěma stožáry veřejného osvětlení,
s napojením na stávající kabely veřejného osvětlení.
Na místní komunikaci Na Rybníčku a účelové komunikaci k vnitrobloku je navržena geometrická
úprava nároží, obnovení asfaltobetonového povrchu ve stávající šířce 3,5m a rozšíření parkovací
kapacity o 3 podélná stání. Příčné a podélné spádování silnice se nemění. Chodník bude doplněn o
hmatné prvky – signální a varovné pásy z hmatové dlažby slepeckého typu. Lemování chodníku bude
dle stávajícího stavu zapuštěnou kostkou 10/10 ze strany zeleně.
N a místní komunikaci Na Rybníčku bude v řešeném úseku provedena změna směrového vedení osy
vozovky v návaznosti na stávající prostorové uspořádání a provedena geometrická úprava nároží
v místě připojení do silnice I/46 dle parametrů pro vozidla kategorie N – velký nákladní automobil a

automobil pro svoz odpadu. Stavbou bude zkráceno stávající ocelové svodidlo podél silnice I/46
zrušením v délce 12,0m a odstraněno v délce 4,0m pro doplnění náběhu. Šířka vozovky bude 5,5m.
Podélné spádování vychází ze stávajícího stavu, příčné je navrženo 2,5%. Podél místní komunikace
jsou navržena parkovací stání o kapacitě 4 kolmých a 7 podélných stání. Chodníky podél bytových
domů č.p. 196 a198 budou předlážděny. Nová trasa chodníku šířky 1,6m navazuje na stávající chodník
podél silnice I/46 do Týnečku. Nový chodník podél podélných parkovacích stání a zástavby rodinných
domů bude široký 1,15m. V místě rozšíření vozovky místní komunikace bude přeložen stávající sloup
veřejného osvětlení do zelené plochy.
Povrch vozovky bude proveden z asfaltobetonu, chodníkové plochy budou předlážděny betonovou
dlažbou šedou 40/40/10cm, betonovou hmatnou zámkovou dlažbou slepeckou 20/10/6cm s výstupky
kontrastní bílé barvy. Pro přejezdové chodníky v místě sjezdů, kontejnerová stání o ploše 16,4m2 a
parkovací stání se použije betonová zámková dlažba 20/10/8cm šedé barvy a 20/10/8cm slepecká
s výstupky kontrastní bílé barvy. Pro cyklostezku bude použita betonová zámková dlažba 20/10/6cm
bez fazety červené barvy. Pro zpevněné pojížděné a nepojížděné plochy je navržen povrch z žulové
kostky 10/10/10cm. Obrubníky budou ve většině případů betonové, částečně žulové kostky10/10/10cm,
kladené do betonového lože.
V dotčených místech se provedou změny vodorovného a svislého dopravního značení. Stavbou bude
dotčeno 5 kusů dřevin a 26m2 plochy keřů.
Stavební objekty:
SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
SO 401.1 – Veřejné osvětlení ( přeložení stožárů)
SO 402.1 – Zařízení CETIN (uložení kabelů do chrániček a přeložky)
SO 102 – Zpevněné dopravní plochy
SO 401.2 – Veřejné osvětlení ( přeložení stožárů)
SO 402.2 – Zařízení CETIN (uložení kabelů do chrániček a přeložky)
SO 403 – Zařízení ČEZ (přeložení rozvodové skříně)
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") a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a účastníkům řízení.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené
orgány. Pro účastníky řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány lhůta začíná běžet
následující den po dni doručení tohoto oznámení a pro ostatní účastníky řízení lhůta začíná běžet 16.
dnem po vyvěšení oznámení.
K později podaným námitkám účastníků řízení a závazným stanoviskům dotčených orgánů nebude
podle § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.
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.
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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.
Seznámení se s podklady rozhodnutí
Sdělujeme Vám, že stavební úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné
pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu
právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu,
seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení
písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně
správní, Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních
dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty
bude ve věci rozhodnuto.
Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.
Toto oznámení je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a §144 správního řádu
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou takto:
A)
Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a
dotčeným orgánům (doručováno jednotlivě):
1. Žadatel:
 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení:
Ing. Lindou Smítalovou, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18
2. Obec:
 Statutární město Olomouc, Útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
3. Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
 LUCIE KAŠŠOVÁ KUPKOVÁ, Na rybníčku 222/7, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
 MIROSLAV LEŽÁK, Kischova 465/1, Povel, 779 00 Olomouc 9
 STANISLAV MELKA, Kubatova 389/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00
Praha 4
 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
 Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 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
 SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4
 Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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4. Dotčené orgány:
 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 dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Magistrát města Olomouce, Odbor stavební - Oddělení 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 životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a
péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
B)
Účastníkům územního řízení dle §85 odst.2b stavebního zákona (doručováno veřejnou
vyhláškou):
5. Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
 se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí ve městě Olomouci,
v katastrálním území Chválkovice, na pozemcích parc.č. 139/6 (zahrada), parc.č. 139/28
(zahrada), parc.č. 142/7 (zahrada), parc.č. 154 (orná půda), parc.č. 155 (zahrada), parc.č. 156
(orná půda), parc.č. 173/1 (ostatní plocha), parc.č. 174/5 (ostatní plocha), st.p.č. 252
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 276/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 408/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 408/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 437 (zastavěná
plocha a nádvoří), st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 729 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 730 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 731 (zastavěná plocha a nádvoří),
st.p.č. 732 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1422/2 (trvalý travní porost).
Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele:
1. D Ing. Linda Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18
Příslušná obec + p:
2. D Útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona + p:
3. D LUCIE KAŠŠOVÁ KUPKOVÁ, Na rybníčku 222/7, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
4. D MIROSLAV LEŽÁK, Kischova 465/1, Povel, 779 00 Olomouc 9
5. D STANISLAV MELKA, Kubatova 389/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
6. D Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00
Praha 4
7. D Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
8. D Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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9. D Statutární město Olomouc, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
10. D Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00
Praha 3
11. D ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
12. D Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
13. D GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
14. D MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
15. D SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4
16. D Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
Dotčené orgány + p:
17. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9
18. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
19. D Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
20. D Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a
zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
21. D Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
22. D Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
23. D Magistrát města Olomouce, Odbor stavební - Oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
24. D Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
25. D Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a
péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
26. D Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
27. D Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

28. D Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. b stavebního zákona veřejnou vyhláškou – vyvěšeno
na elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce + p
Ostatní:
29. Spis
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Příloha: - situační výkres na podkladu katastrální mapy
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na elektronické úřední
desce Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední
desce na Webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu . Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Vyvěšeno dne: _____________________

Sejmuto dne: _______________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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