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/183594/2019/OS/US/Fil
Spisová značka: S-SMOL/070026/2019/OS

V Olomouci 10.7.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Eva Filková, dveře č. 2.46
Telefon: 588488216
E-mail:
eva.filkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Žadatel Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Odbor investic, Palackého 1198/14,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Ing. Luděk Obrdlík, IČ: 63367271, Ečerova 955/3,
Bystrc, 635 00 Brno 35 - dne 12.3.2019 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ
ve městě Olomouci, v katastrálním území Olomouc-město, na pozemcích parc.č. 94/7 (ostatní
plocha), parc.č. 94/8 (ostatní plocha), parc.č. 124/1 (ostatní plocha), parc.č. 124/2 (ostatní plocha),
parc.č. 124/9 (ostatní plocha), parc.č. 124/10 (ostatní plocha), parc.č. 145/1 (ostatní plocha), parc.č.
145/2 (ostatní plocha), parc.č. st. 666 (zastavěná plocha a nádvoří).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Žádost byla na základě výzvy k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí ze dne 11.4.2019
doplněna dne 27.5.2019.
Popis předmětu záměru:
Záměrem žadatele je úprava a doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení (SSZ) na
Žižkově náměstí. V rámci stavby bude zřízen samostatný odbočovací pruh na ulici 17. listopadu pro
odbočení vpravo na Masarykovu třídu směrem k hlavnímu vlakovému nádraží a úpravy stávajících
přechodů pro pěší. Vzhledem k upravenému stavebnímu uspořádání bude provedena také úprava
veřejného osvětlení. Součástí stavby je dále pokládka koordinačního kabelu na ulici Husova, který
umožní propojení se SSZ sousední křižovatky Na Letné x Komenského x Husova. V souběhu
s koordinačním kabelem budou uloženy HDPE trubky pro optický kabel. Na křižovatce bude
vybudován kamerový systém.
SO 101 Silnice III/03551
Dojde k rozšíření plochy vozovky o 130m2
SO 101 Místní komunikace
Úprava nároží Žižkovo náměstí x 17. listopadu – 70m2
Celková plocha předlažby chodníků – 245m2
SO 401 Veřejné osvětlení
Celková délka kabelových tras 0,09km, 1ks nový stožár VO, osvětlovací tělesa – 24ks
PS 451 SSZ Žižkovo náměstí

Celková délka kabelových tras – 0,35km, stožár SSZ – 9ks, návěstidla 38ks, indikční smyčky 10ks,
videodetektor 4ks
PS 452 Koordinační kabel
Celková délka kabelových tras 0,20km, 1ks optický rozvaděč
PS 461 Kamerový systém
Celková délka kabelových tras 0,15km, 8ks kamer
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
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené
orgány. Pro účastníky řízení dle §85 odst.1 a 2a) 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 územně
plánovací dokumentace, 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) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. 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. 2.46).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.
Toto oznámení je doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a §144 správního řádu
účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.1, §85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě a
účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou takto:
Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou
účastníky územního řízení dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není – li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
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Účastníci řízení dle §85 odst. 1) stavebního zákona :
Žadatel :
Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: Ing. Luděk Obrdlík, IČ: 63367271, Ečerova 955/3, Bystrc, 635 00 Brno
35
Příslušná obec :
Statutární město Olomouc, zastoupené Útvarem hlavního architekta, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona:
Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených navrhovanou stavbou a osoby, které mají jiná věcná práva
k dotčeným pozemkům nebo stavbám:

statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, 702 00 Ostrava
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
MERIT GROUP a.s., Březinova 7, 779 00 Olomouc
Účastníci řízení dle §85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb podle katastru nemovitostí:
Jedná se o pozemky v k.ú. Olomouc-město, parc.č. st. 998, 883, 884, 747, 1121, 1122, 1130, 1131
a parc.č. 95/2, 95/38, 1258.
Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele :
1. D Ing. Luděk Obrdlík, Ečerova 955/3, Bystrc, 635 00 Brno 35 + p
Příslušná obec :
2. D Statutární město Olomouc, zastoupené Útvarem hlavního architekta, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc + p
Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených navrhovanou stavbou a osoby, které mají jiná věcná práva
k dotčeným pozemkům nebo stavbám (+p):
3. D statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
4. D Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
5. D Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany,
779 00 Olomouc 9
6. D Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
7. D ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
8. D Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, 702 00 Ostrava
9. D MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
10. D Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc
11. D GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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12. D Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
13. D ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
14. D Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
15. D UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
16. D Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
17. D MERIT GROUP a.s., Březinova 7, 779 00 Olomouc
Ostatní účastnící řízení (účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona) :
18. D veřejná vyhláška pro tyto účastníky řízení, která je vyvěšena na úřední desce Magistrátu
města Olomouce + p
Dotčené orgány (+p):
19. D Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
20. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 77900
Olomouc
21. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 77200 Olomouc
22. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
23. D ČR-MO, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Svatoplukova 84,
662 10 Brno
24. D Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Olomouc, tř.
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
25. D Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
26. D Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního
v zastoupení Ing. Michal Sedlák
Na vědomí:
27. Spis + p
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
Toto oznámení je doručováno 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 úřední desce
Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách
Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu.

Vyvěšeno dne: _____________________

Sejmuto dne: _______________________

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

4

