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/168393/2019/OS/PS/Pes
Spisová značka: S-SMOL/071374/2019/OS

V Olomouci 10.07.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Věra Pešatová, dveře č. 2.26
Telefon:
588488183
E-mail:
vera.pesatova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

Rozhodnutí
veřejnou vyhláškou
Odbor stavební, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce vydal pro stavebníka
Bytové družstvo PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12, IČO: 28574702, tř.
Svobody 411/27, Olomouc, 779 00
Olomouc 9 dne 27.02.2107 pod č.j.
SMOL/046251/2017/OS/PS/Pes stavební povolení na stavbu:
stavební úpravy bytového domu
(Rekonstrukce objektu na Tř. Svobody 411/27 a ul. Švédské 411/12, Olomouc)
č.p. 411, obec Olomouc, část obce Olomouc, Tř. Svobody č.or.27, ulice Švédská č.or. 12, na pozemku
parc.č. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc – město.
Toto stavební povolení nabylo právní moci dne 31.03.2017.

.

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") na podkladě žádosti stavebníka ve smyslu § 115
odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
platnost shora uvedeného stavebního povolení do 25.07. 2021.

.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: Bytové družstvo PASÁŽKA na Tř.
Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12, IČO: 28574702, tř. Svobody 411/27, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, Hotel LAFAYETTE, s.r.o., IČO: 64613267, Horní náměstí 409/26, Olomouc, 779 00
Olomouc 9.

Odůvodnění:
Podáním dne 13.03.2019 oznámil stavebník, že povolenou stavbu (stavební úpravy) není možné
zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci a současně požádal o
prodloužení jeho platnosti o 3 roky.
Stavební úřad opatřením ze dne 27.05.2019 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení 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 řízení.
Dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti stavebního
povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před uplynutím její lhůty. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Stavební úřad v provedeném řízení posoudil žádost stavebníka, a protože předpoklady, za kterých
bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených
orgánů a byla doplněna aktuální vyjádření dotčených provozovatelů inženýrských sítí, žádosti
vyhověl. Požadovanou dobu prodloužení platnosti stavebního povolení stavební úřad upravil na dva
roky od předpokládaného data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, což je podle jeho názoru
adekvátní vzhledem k době platnosti řádného stavebního povolení, dané stavebním zákonem. Po dobu
platnosti má stavebník právo požádat o další prodloužení platnosti stavebního povolení.
Účastníci řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl
k závěru, že účastníky řízení jsou Bytové družstvo PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská
415/12, tř. Svobody 411/27, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, a dále jsou jimi vlastníci dalších okolních
pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv prodloužení platnosti stavebního povolení
nedotkne.
V průběhu řízení stavební úřad zjistil, že prodloužením platnosti stavebního povolení ani
prodloužením termínu jejího dokončení není ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a
sousední pozemky nebo stavby.
Protože stavební úřad v průběhu správního řízení neshledal důvody, bránící povolení prodloužení
platnosti stavebního povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:
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,
stavebního odboru, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozdělovník
Doručí se:
stavebník a vlastník
1. Bytové družstvo PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12, IČO: 28574702,
tř. Svobody 411/27, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
2. Hotel LAFAYETTE, s.r.o., Horní nám. 409/26, 779 00 Olomouc
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
2. vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce:
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastníci sousedního pozemku nebo
stavby na něm a ti, kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, a jejich
právo může být prováděním stavby přímo dotčeno), kteří se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
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poz. parc. č. 75/135, parc.č. 378/2, parc.č. 378/4, parc.č. 377/1, parc.č. 406, parc.č. 116/4 vše v k. ú.
Olomouc - město, budovy č.p. 615, 409, 414, část obce Olomouc – město, obec Olomouc

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Dotčené orgány a ostatní:
3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kra je, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc
4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouc i, Wolkerova 74/6, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9
5. Krajský úřad Olomouckého kraje , odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9
6. Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc
7. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynais ova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
8. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
9. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. , Tovární 41, 779 00 Olomouc
11. GridServices, s.r.o., Plynárenská b499/1, 602 00 Brno

Na vědomí:
12. spis

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu se toto rozhodnutí s
odkazem na § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Toto rozhodnutí 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.

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________

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