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

Č. j. SMOL/128200/2019/OS/PS/Ste
Spisová značka: S-SMOL/040862/2019/OS

V Olomouci 13.05.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jiří Štěpánek, dveře č. 2.30
Telefon: 588 488 213
E-mail:
jiri.stepanek@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

STAVEBNÍ POVOLENÍ
veřejnou vyhláškou
Stavebník PRO INVEST OLOMOUC s.r.o., IČO: 26871980, Schweitzerova 383/60, Povel,
779 00 Olomouc 9 zastoupen společností CASKA INVEST, a.s., IČO: 25826824, Masarykovo
náměstí 20/19, 789 01 Zábřeh, podal dne 12.02.2019 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb
Magistrátu města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Bytové domy, U Solných
mlýnů“ ve městě Olomouci, část obce Holice, na pozemcích parc.č. 201/1 (orná půda), parc.č. 201/2
(orná půda), parc.č. 201/3 (orná půda), parc.č. 201/5 (ostatní plocha), parc.č. 201/6 (orná půda),
parc.č. 202/1 (zahrada), parc.č. 202/2 (zahrada), parc.č. 203/5 (ostatní plocha), parc.č. 203/6 (ostatní
plocha) a parc.č. 203/10 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Holice u Olomouce.
Pro
tuto
stavbu
bylo
vydáno
veřejnou
vyhláškou
dne
12.12.2018
pod
č.j.SMOL/299864/2018/OS/US/Obr územní rozhodnutí č. 167/2018 s jehož podmínkami je
povolovaná stavba v souladu.
K žádosti byla doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace, kterou zpracoval MgA.,
Ing.arch. Lukáš Blažek, autorizovaný architekt (ČKA 03674), Šubova 252/33, 779 00 Olomouc.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební
úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") přezkoumal podanou žádost a připojené
podklady ve stavebním řízení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě jeho výsledku
rozhodl, že stavbu

Bytové domy, U Solných mlýnů
ve městě Olomouci, část obce Holice, na pozemcích parc.č. 201/1 (orná půda), parc.č. 201/2 (orná
půda), parc.č. 201/3 (orná půda), parc.č. 201/5 (ostatní plocha), parc.č. 201/6 (orná půda), parc.č.
202/1 (zahrada), parc.č. 202/2 (zahrada), parc.č. 203/5 (ostatní plocha), parc.č. 203/6 (ostatní plocha) a
parc.č. 203/10 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Holice u Olomouce
se podle § 115 stavebního zákona
povoluje.

Stručný popis stavby:
Předmětem záměru je stavba 3 nových bytových domů s celkovým počtem 134 bytů a 3 komerčními
jednotkami.
SO 03 – Bytový dům A
Bytový dům A bude nepodsklepený, pětipodlažní, o půdorysných rozměrech s délkou východní stěny
64,0 m, délkou západní stěny 56,5m, délkou jižní stěny 16,65m a zkoseným severním průčelím délky
18,102m, s ustupujícím 5.NP o půdorysných rozměrech s délkou východní stěny 55,120 m, délkou
západní stěny 48,404 m, délkou jižní stěny 14,95m, plochou střechou s výškou 16,3m od +0,000
(úroveň +0,000 = 217,350 m n.m. BPV, na terénu). Obrys přízemí překračují ve 2. – 4. NP průběžné
desky balkónů o proměnlivém vyložení 1,2 – 2,0m.
První nadzemní podlaží je navrženo o půdorysných rozměrech 62,260 m (46,8 m) x 32,925 m. Z toho
část obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 46,8 m x 16,25m bude zapuštěná do země.
Hloubka zapuštění pod terénem bude 1,4 m a zbývající nadzemní část bude kryta navezením zeminy do
úrovně stropu této části. První nadzemní podlaží bude obsahovat komerční prostor se zázemím a WC,
2 x kočárkárnu, prostory pro technologie, úklidové místnosti, vstupní haly, rozvodnu VN, rozvodnu
NN, trafostanici a 47 parkovacích míst. Výška horního líce zelené střechy zahloubeného parkovacího
podlaží bude 2,185 m od +0,000 (úroveň +0,000 = 217,350 m n.m. Ve 2. – 4 NP a v 5.NP bude
celkem 48 bytů z toho 23 bytů 1+KK, 17 bytů 2+KK a 8 bytů 3+ KK. Dále budou v každém podlaží
umístěny skladovací kóje pro jednotlivé bytové jednotky.
V objektu budou provedeny rozvody vodovodu a kanalizace k jednotlivým zařizovacím předmětům.
Ohřev TUV bude řešen lokálně v každé bytové a komerční jednotce prostřednictvím el. zásobníkového
ohřívače. V objektu bude proveden rozvod požární vody vedený k jednotlivým hydrantům umístěných
ve společných prostorách chodby. Zdrojem tepla budou 2 tepelná čerpadla vzduch – voda umístěná
v 1. NP objektu. Jednotlivé bytové a komerční jednotky budou vytápěny podlahovým vytápěním. Na
střeše objektu budou osazeny fotovoltaické panely s napojením do trafostanice pro zásobování objektu
el. energií. V objektu bude instalována elektrická požární signalizace – EPS. Dešťové vody budou
likvidovány vsakem umístěným v blízkosti dešťových svodů na pozemku stavebníka.
SO 02 – Bytový dům B
Bytový dům B je navržen jako nepodsklepený, pětipodlažní o půdorysných rozměrech s délkou
východní stěny 54,25 m, s délkou západní stěny 49,55m, s délkou jižní stěny 16,65 m a se zkoseným
severním průčelím délky 17,168 m, s ustupujícím 5.NP o půdorysných rozměrech s délkou východní
stěny 46,391m, s délkou západní stěny 41,691m, s délkou jižní stěny 16,65 m a se zkoseným severním
průčelím délky 17,168 m. Zastřešena bude plochou střechou s výškou 16,3 m od upraveného terénu
(15,3 m od +/- 0,000, úroveň +/- 0,000 = 217,350 m n.m. BPV). Obrys přízemí překračují ve 2. – 4.
NP průběžné desky balkónů s proměnlivým vyložením 1,2 – 2,0 m. Úroveň podlahy 1.NP bude v rovině
s okolním upraveným terénem 1 m pod úrovní +/- 0,000.
První nadzemní podlaží je navrženo o půdorysných rozměrech 52,377 m (38,3 m) x 33,075 m, z toho
část obdélníkového půdorysu o rozměrech 38,3 m x 16,4 m bude zapuštěná do země. Zapuštění bude
provedeno částečně pod úroveň stávajícího terénu a zbývající nadzemní část bude kryta navezením
zeminy do úrovně stropu této části.
První nadzemní podlaží bude obsahovat komerční prostor se zázemím a WC, 2 x kočárkárnu,kolárnu,
prostory pro technologie, úklidové místnosti, vstupní haly a 34 parkovacích míst. Výška horního líce
zelené střechy zahloubeného parkovacího podlaží bude + 1,185 m od +/- 0,000 (úroveň +/-0,000 =
217,350 m n.m). Ve 2. – 4 NP a v 5.NP bude celkem 42 bytů z toho 18 bytů 1+KK, 17 bytů 2+KK a 7
bytů 3+ KK. Dále budou v každém podlaží umístěny skladovací kóje pro jednotlivé bytové jednotky.
V objektu budou provedeny rozvody vodovodu a kanalizace k jednotlivým zařizovacím předmětům.
Ohřev TUV bude řešen lokálně v každé bytové a komerční jednotce prostřednictvím el. zásobníkového
ohřívače. V objektu bude proveden rozvod požární vody vedený k jednotlivým hydrantům umístěných
ve společných prostorách chodby. Zdrojem tepla budou 2 tepelná čerpadla vzduch – voda umístěná
v 1. NP objektu. Jednotlivé bytové a komerční jednotky budou vytápěny podlahovým vytápěním. Na
střeše objektu budou osazeny fotovoltaické panely s napojením do trafostanice pro zásobování objektu
el. energií. V objektu bude instalována elektrická požární signalizace – EPS. Dešťové vody budou
likvidovány vsakem umístěným v blízkosti dešťových svodů na pozemku stavebníka.
SO 01 – Bytový dům C
Bytový dům C je navržen jako nepodsklepený, pětipodlažní o půdorysných rozměrech s délkou
východní stěny 51,625 m, délkou západní stěny 43,375 m, délkou jižní stěny 16,65 m, se zkoseným
severním průčelím délky 18,430 m, s ustupujícím 5.NP o půdorysných rozměrech s délkou východní
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stěny 44,130 m, délkou západní stěny 35,870 m, délkou jižní stěny 16,65 m a se zkoseným severním
průčelím délky 18,430 m. Zastřešena bude plochou střechou s výškou 16,3m od upraveného terénu
(+14,5 m od +/- 0,000, úroveň +/- 0,000 = 217,350 m n.m. BPV). Obrys přízemí překračují ve 2. – 5.
NP průběžné desky balkónů o proměnlivém vyložení 1,2 – 2,0m.
První nadzemní podlaží nepravidelného půdorysu je navrženo o maximálních půdorysných rozměrech
51,625 m x 33,075 m, z toho část o rozměrech 32,8 m x 16,4 m bude zapuštěná do země. Zapuštění
bude provedeno částečně pod úroveň stávajícího terénu a zbývající nadzemní část bude kryta
navezením zeminy do úrovně stropu této části.
První nadzemní podlaží bude obsahovat dílnu s umývárnou a WC, kočárkárnu, prostory pro
technologie, sklepní kóje a 33 parkovacích míst. Výška horního líce zelené střechy zahloubeného
parkovacího podlaží bude + 0,385 od +/- 0,000 (úroveň +/- 0,000 = 217,350 m n. m. BPV). Ve 2. NP
budou kancelářské prostory s hygienickým zázemím a dále ve 2. –5. NP bude celkem 44 bytů z toho 26
bytů 1+KK, 17 bytů 2+KK a 1 byt 3+ KK. Dále budou v každém podlaží situovány skladovací kóje pro
jednotlivé bytové jednotky.
V objektu budou provedeny rozvody vodovodu a kanalizace k jednotlivým zařizovacím předmětům.
Ohřev TUV bude řešen lokálně v každé bytové a komerční jednotce prostřednictvím el. zásobníkového
ohřívače. V objektu bude proveden rozvod požární vody vedený k jednotlivým hydrantům umístěných
ve společných prostorách chodby. Zdrojem tepla budou 2 tepelná čerpadla vzduch – voda umístěná
v 1. NP objektu. Jednotlivé bytové a komerční jednotky budou vytápěny podlahovým vytápěním. Na
střeše objektu budou osazeny fotovoltaické panely s napojením do trafostanice pro zásobování objektu
el. energií. V objektu bude instalována elektrická požární signalizace – EPS. Dešťové vody budou
likvidovány vsakem umístěným v blízkosti dešťových svodů na pozemku stavebníka.
SO 11 – Trafostanice
Trafostanice bude situována v objektu A v 1.NP v místnosti A.116a. Přístup do místnosti trafostanice
bude zajištěn z vnějšího prostoru ze severní strany objektu A dvoukřídlými dveřmi šířky 3,0 m.
Z trafostanice budou vedeny rozvody NN do objektů A, B a C. Trafostanice bude v majetku investora
stavby.
Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která bude
předána stavebním úřadem po nabytí právní moci stavebního povolení stavebníkovi. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Stavba bude provedena za dodržení ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.
4. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Elektrická instalace a ochrana proti blesku bude provedena dle příslušných státních norem (ČSN)
a revizní zprávy budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Stavbou budou dotčeny pozemky, vedené dle § 1 zákona č. 334/1992Sb. jako zemědělský půdní
fond. Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán dne 14.08.2018 s výměrou
odnímané plochy na pozemcích parc.č. 201/1 (orná půda) 2028 m2, parc.č. 201/2 (orná půda) 274
m2, parc.č. 201/3 (orná půda) 1512 m2, parc.č. 201/6 (orná půda) 806 m2, parc.č. 202/1 (zahrada)
1552 m2, parc.č. 202/2 (zahrada) 1399 m2. Podmínky vydaného souhlasu musí být respektovány.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započetím stavebních prací termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

3

8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. 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, investor, dodavatel, povolení a termín ukončení stavby.
9. 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.
10. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné
stavby.
11. 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.
12. 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.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2030.
14. Stavebník je povinen prokazatelně ohlásit stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby uvedené v
plánu kontrolních prohlídek, který je přílohou žádosti o stavební povolení, popř. v této podmínce
stavebního povolení, a umožnit stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky v dané fázi
výstavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v těchto fázích výstavby:
 v průběhu výkopových prací základových konstrukcí jednotlivých objektů bytových
domů A, B a C
 po dokončení základových konstrukcí jednotlivých objektů bytových domů A, B a C
 po dokončení hlavní nosné konstrukce (tzv. „hrubé stavby“) jednotlivých objektů
bytových domů A, B a C
 v průběhu dokončovacích prací jednotlivých objektů bytových domů A, B a C
15. V souladu s ustanovením § 115 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.
Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou PRO INVEST OLOMOUC s.r.o., IČO: 26871980,
Schweitzerova 383/60, Povel, 779 00 Olomouc 9.
Odůvodnění:
Dne 12.02.2019 podal stavebník PRO INVEST OLOMOUC s.r.o., IČO: 26871980, Schweitzerova
383/60, Povel, 779 00 Olomouc 9 zastoupen na základě plné moci společností CASKA INVEST, a.s.,
IČO: 25826824, Masarykovo náměstí 20/19, 789 01 Zábřeh u odboru stavebního, oddělení pozemních
staveb Magistrátu města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Bytové domy, U
Solných mlýnů“ ve městě Olomouci, část obce Holice, na pozemcích parc.č. 201/1 (orná půda),
parc.č. 201/2 (orná půda), parc.č. 201/3 (orná půda), parc.č. 201/5 (ostatní plocha), parc.č. 201/6 (orná
půda), parc.č. 202/1 (zahrada), parc.č. 202/2 (zahrada), parc.č. 203/5 (ostatní plocha), parc.č. 203/6
(ostatní plocha) a parc.č. 203/10 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Holice u Olomouce.
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Stavební úřad opatřením ze dne 13.03.2019 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 10 dní po doručení oznámení
k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto stavebnímu řízení. Vzhledem
ke skutečnosti, že žádost obsahovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, bylo
upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě samém.
V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a zjistil že projektová dokumentace je
v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou
osobou, kterou je MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, autorizovaný architekt (ČKA 03674), jsou v ní
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a to zejména
ustanovení § 8 odst. 1 v bodech a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost. Požadavek
na splnění mechanické odolnosti a stability stavby dle § 8 odst. 1 písm. a) Vyhlášky je doložen
statickým posouzením zpracovaným Ing. Petrem Agelem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro statiku
a dynamiku staveb (číslo autorizace ČKAIT 1104075), které je nedílnou součástí dokumentace pro
stavební povolení. Splnění požadavku na požární bezpečnost dle § 8 odst. 1 písm. b) Vyhlášky je
zajištěno požárně bezpečnostním řešením zpracovaným Ing. Jaromírem Dejlem, autorizovaným
technikem pro požární bezpečnost staveb(číslo autorizace ČKAIT 1201256) spolu s kladným
závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru
Olomouc vydaným dne 07.01.2019 pod č.j. HSOL-6711-2/2018. Stavební úřad konstatuje, že dle výše
uvedených podkladů projektová dokumentace dostatečně řeší jak mechanickou odolnost a stabilitu, tak
i požární bezpečnost navrhované stavby.
Stavební úřad dále posuzoval dokumentaci pro stavební povolení z hlediska ustanovení § 111 odst.
1 písm. c) stavebního zákona, a to, zda je zajištěn příjezd ke stavbě a vybudování technického
vybavení potřebného pro realizaci. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu je řešeno v Souhrnné technické zprávě v bodě B.8 Zásady organizace výstavby na straně
č. 32 v odstavci a), kde je uvedeno, že dopravní napojení staveniště bude realizováno z ulice U
Solných mlýnů. Zajištěním staveniště se zabývá Souhrnná technická zpráva dokumentace pro stavební
povolení v části B.8 Zásady organizace výstavby na straně 33 a uvádí skutečnost, že staveniště bude
oploceno a řádně označeno. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu je řešeno v části B.8
Zásady organizace výstavby v odstavci a), kde je uvedeno, že voda potřebná pro stavbu bude
zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby. Zdroj elektrické energie pro potřebu stavby bude
zajištěn z vlastní mobilní elektrocentrály dodavatele stavby. V souladu s ustanovením § 111 odst. 1
stavebního zákona se stavební úřad zabýval také vlastním způsobem provádění stavby. Tuto
problematiku řeší Technická zpráva v části architektonicko – stavební řešení č. D.1.1.1.01. Na základě
výše uvedených posouzení stavební úřad konstatuje, že projektová dokumentace dostatečně řeší
způsob provádění 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. Stavba nebude při svém
provozu produkovat imise v podobě nadměrného hluku, prašnosti či zápachu.
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl
k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou stavebník a vlastník dotčených pozemků PRO INVEST
OLOMOUC s.r.o., IČO: 26871980, Schweitzerova 383/60, Povel, 779 00 Olomouc 9, vlastníci
sousedních pozemků, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí pozemek parc.č. 199/2 (ostatní plocha), parc.č. 200 (ostatní plocha), parc.č. 203/1
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 221/1 (zahrada), parc.č. 222/1 (zahrada), parc.č. 222/2 (zahrada),
parc.č. 223 (ostatní plocha), parc.č. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 225 (zahrada),
parc.č. 226 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 227 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 228
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 229 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 230/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc.č. 230/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 231 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 232 (zahrada), parc.č. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 234 (zahrada), parc.č. 235
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 236 (zahrada), parc.č. 237 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 238 (zahrada), parc.č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 240 (zahrada), parc.č. 241
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 242 (zahrada), parc.č. 243 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 244 (zahrada), parc.č. 245/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Holice u Olomouce.
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K tomuto závěru stavební úřad dospěl po zhodnocení polohy staveniště a charakteru povolované
stavby. Vlastníci pozemků v bezprostřední blízkosti povolované stavby, stejně jako staveb na nich,
nebudou na svém vlastnickém právu vlastní stavební činností nijak omezeni. Pohoda bydlení a užívání
pozemků a staveb vlastníků sousedních nemovitostí může být přechodně (po dobu stavby) narušena
zvýšeným výskytem prachu, hlučností, vibracemi či jinými podobnými imisemi. Nicméně tyto
skutečnosti nezakládají účastenství vlastníků ostatních okolních pozemků a staveb na nich ve
stavebním řízení, neboť se jedná o běžné projevy každé stavební činnosti, které nelze zcela
eliminovat, a které z těchto důvodů také nelze kvalifikovat jako činnost stavebníka, kterými by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo kterými by vážně ohrožoval výkon jeho
vlastnického či jiného věcného práva.
Z předložených podkladů a závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru,
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
V závěru tohoto rozhodnutí stavební úřad stavebníka upozorňuje na jeho povinnost dodržovat
zákonná ustanovení, obsažená nejen ve stavebním zákoně (a jeho prováděcích vyhláškách),
ale i v dalších právních předpisech, z nichž pro něj vyplývají při provádění stavby, potažmo před
započetím s jejím užíváním jisté právní povinnosti. Stavební úřad považuje za vhodné zmínit zejména
následující ustanovení.
Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného
užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení
stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu )
§ 1a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů( vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. S ohledem na
charakter stavby stavební úřad konstatuje, že k jejímu užívání je třeba kolaudační souhlas vydaný
dle § 122 stavebního zákona. 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.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební 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.
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Rozdělovník
Doručí se:
 Zástupce stavebníka:
1. CASKA INVEST, a.s., IČO: 25826824, Masarykovo náměstí 20/19, 789 01 Zábřeh
 ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
2. vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce
– účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
parc.č. 199/2 (ostatní plocha), parc.č. 200 (ostatní plocha), parc.č. 203/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc.č. 221/1 (zahrada), parc.č. 222/1 (zahrada), parc.č. 222/2 (zahrada), parc.č. 223
(ostatní plocha), parc.č. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 225 (zahrada), parc.č. 226
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 227 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 228 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc.č. 229 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 230/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc.č. 230/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 231 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 232 (zahrada), parc.č. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 234 (zahrada), parc.č.
235 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 236 (zahrada), parc.č. 237 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc.č. 238 (zahrada), parc.č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 240 (zahrada),
parc.č. 241 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 242 (zahrada), parc.č. 243 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc.č. 244 (zahrada), parc.č. 245/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Holice u
Olomouce

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb
 Dotčené orgány:
3. Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, IČO: 60162694, odbor
ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84,
Židenice, 615 00 Brno 15
4. České dráhy, a.s., IČO: 61379425, Drážní správní úřad Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
5. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
6. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
7. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
8. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Na vědomí:
9. 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
úřední desce Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňujícím 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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