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V Olomouci dne 09.08.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Jan Mierva, dveře č. 2.02
Telefon: 588488178
E-mail:
jan.mierva@olomouc.eu

I.
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Stavebník Lidl Česká republika v.o.s., IČO: 26178541, Nárožní 1359/11, Praha 13-Stodůlky,
158 00 Praha 58, v zastoupení: A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 26834995, Rokycanova 796/1f, Nové
Sady, 779 00 Olomouc 9 podal dne 29.05.2019 u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního,
oddělení pozemních staveb žádost o vydání stavebního povolení na:

Prodejna Lidl Olomouc, ulice Velkomoravská
SO 01 Objekt prodejny Lidl
SO 02 Přístřešek pro kola
SO 03 Oddělovací stěny
IO 03 Zpevněné plochy
IO 12 Dešťová kanalizace - vsakovací průlehy VP 1 - VP 8
v obci Olomouc, části obce Povel, na pozemcích parc.č. 341/49, ostatní plocha, parc.č. 345/6, ostatní
plocha, parc.č. 345/7, ostatní plocha, parc.č. 460/51, ostatní plocha, parc.č. st. 881, zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Povel.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Jednoduchý popis stavby:
Jedná se o novostavbu trvalé stavbu prodejny Lidl, přidruženého parkoviště, zpevněných ploch,
přístřešku pro kola a nákupní vozíky, oddělovacích stěn a části dešťové kanalizace. Stavba je členěna
na následující stavební objekty, které jsou předmětem stavebního řízení: SO 01 Objekt prodejny Lidl,
SO 02 Přístřešek pro kola, SO 03 Oddělovací stěny, IO 03 Zpevněné plochy, IO 12 Dešťová
kanalizace – část - vsakovací průlehy VP 1 - VP 8.
Objekt SO 01- prodejna Lidl je navržen jako částečně dvoupodlažní, nepodsklepený objekt o
obdélníkovém půdorysu o celkových rozměrech 60,6 x 27,3 m a výšce 11 m od ± 0,000 =
211,50 m n.m. V severozápadní části objektu je v úrovni 1.NP přidružena zásobovací část o
půdorysných rozměrech 20,51 x 8,45 m. Objekt bude zastřešen plochou střechou s atikou. Fasáda
objektu bude vizuálně dělena hliníkovými profily na rastr, který odpovídá členění nosné konstrukce.
Jednotlivá pole budou ztvárněna strukturovanou omítkou, žaluziemi nebo prosklenými plochami. Na
severní a jižní fasádě budou umístěny reklamní panely (6 ks 5 x 2,5 m). Nad vstupem do objektu ve
východní části bude vysunuto betonové zastřešení.
Dispozice objektu bude následující: vstup zákazníků do prodejny je navržen z východní strany
objektu. Z prodejní plochy je přístupný prodej čerstvého pečiva, připravovaného v přípravně pečiva,
na kterou navazuje mrazící a chladící box, přístupný z dalších ploch zázemí prodejny v 1.NP —
manipulačního prostoru, ze kterého je přístupná místnost CCTV, trezorová místnost, schodiště do
2.NP pro personál se samostatným vstupem z prostoru parkoviště a hlavní manipulační prostor příjmu
zboží, oddělený od ostatního zázemí posuvnou mříží. Na hlavní manipulační prostor příjmu zboží

navazuje dvojice osobonákladních výtahů o nosnosti 2500 resp. 4500 kg a přístavek umístěný na
západní fasádě objektu. Přístavek bude sloužit pro příjem zboží ze zásobovacího dvora vratovým
otvorem s nakládacím můstkem, dále pro přístup k lisu na odpad s odvozovým kontejnerem a pro
přístup do zásobovacího dvora venkovním předloženým schodištěm. Ve 2.NP jsou navrženy skladovací
prostory, část technického vybavení objektu (elektrorozvodna, serverovna, místnost požární ochrany,
technická místnost, strojovna výtahů), místnost vedoucího, školící místnost, zasedací místnost,
úklidová komora a zázemí zaměstnanců s denní místností, šatnami a hygienickým zařízením. Další
technická zařízení vytápění a chlazení (tepelná čerpadla a chladiče pro mrazící a chladící boxy) jsou
umístěna jako volná technologie na střeše nad 1.NP v druhé části objektu a jsou směrem k obytné
zástavbě na severu odhlučněna atikovou stěnou s výškou celého 2.NP.
Založeni objektu je navrženo jako hlubinné pomocí širokoprofilových vrtaných pilot. Piloty budou v
horní části ukončeny kruhovými hlavicemi s kalichy pro kotvení sloupů železobetonového skeletu, příp.
pouze vyčnívající výztuží pro napojení monolitických základových pásů obdélníkového profilu (v místě
monolitických stěn). V objektu je navržena betonová monolitická základová deska s přísadou
rozptýlené výztuže (drátkobetonová deska) tl. 180mm. V rozsahu sníženého terénu zásobovacího dvora
jsou na obvodu stavby navrženy opěrné stěny vynášející konstrukce 1.NP. Všechny opěrné stěny budou
řešeny jako prefa-monolitické a staticky působí jako úhlové stěny.
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny ŽB sloupy nebo stěnami. Vodorovné nosné konstrukce nad
1.NP budou tvořeny hlavními stropními průvlaky. Všechny stropní průvlaky budou kladeny na konzoly
sloupů. Vlastní stropní deska hlavního objektu je navržena celkové tloušťky 160mm. V místech
prosklené fasády bude stropní deska lokálně zesílena na celkovou tl. 200mm (návaznost na desku
markýzy). Stropní desku přístavku budou tvořit předpjaté dutinové panely Spiroll tl. 200mm. V místě
vstupu je navržena v úrovni stropní konstrukce nad 1.NP markýza tvořená dvěma prefabrikovanými
deskami tl. 200mm, které jsou spojeny se stropní konstrukcí pomocí izolačního prvku. Vodorovné
nosné konstrukce nad 2.NP budou tvořit střešní výměny v místě dvoupodlažní části jsou navrženy
obdélníkového průřezu a budou kladeny na konzoly sloupů. Střešní ztužidla v místě panelů Spiroll
budou tvořit konstrukci atiky. Vlastní střešní rovina bude tvořena předpjatými dutinovými panely
Spiroll tl. 200mm. V místě výtahové šachty budou navrženy atypické železobetonové prefabrikované
desky, tloušťky taktéž 200mm. Konstrukce ocelového ztužení je navržena z ocelových kruhových
bezešvých trubek připojených vzájemně mezi sebou a k prvkům prefa skeletu prostřednictvím
styčníkových plechů.
V objektu je navrženo vnitřní dvouramenné železobetonové schodiště s přímými rameny. Schodiště
propojuje úroveň prvního a druhého nadzemního podlaží. Dále je navrženo venkovní předložené
jednoramenné přímé schodiště pro přístup do 1.NP objektu z prostoru zásobovacího dvora.
V objektu jsou navrženy 2 výtahy se 2 nástupišti. Výtah V1 je navržen jako hydraulický
osobonákladní výtah OTIS HNV 2500 s nosností 2500kg, dopravní rychlostí 0,4m/s, s neprůchozí
kabinou o rozměrech š.1300/h1.3500/v.2300mm a s automatickými dveřmi š.1000/v.2200mm. Výtah
V2 je navržen jako hydraulický osobonákladnf výtah OTIS HNV 4500 s nosností 4500kg, dopravní
rychlostí 0,31m/s, s neprůchozí kabinou o rozměrech š.2000/hl.3500/v.2300mm a s automatickými
dveřmi š.1800/v.2200mm. Agregáty obou výtahů budou umístěny ve strojovně výtahů.
Střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím vrstev. V
rozsahu terasy ve 2.NP je střecha navržena pro neveřejný provoz, ostatní střechy jsou navrženy jako
střechy bez provozu. Přístup na střechu nad 2.NP bude zajištěn ze střechy nad 1.NP pomocí
venkovního pevného žebříku. Přístup na střechu nad přístavkem bude zajištěn z prostoru zásobovacího
dvora pomoct venkovního pevného žebříku. Pro bezpečný pohyb poučených osob zajišťujících revizi a
údržbu střech a technických zařízení nad střechami bude na hydroizolační střešní fólii lokálně
provedena pochozí úprava (pochozí protiskluzová fólie, betonová dlažba) a na střechách bude
nainstalován zajišťovací systém.
Opláštění hlavní části objektu je navrženo zděné z keramických broušených tvárnic tl. 380mm na
tenkovrstvou maltu (vyzdívka mezi sloupy a vodorovné nosné prvky) v kombinaci s kontaktním
zateplovacím systémem (ETICS). V místech, kde hrozí poškození obvodových stěn od manipulace s
paletami bude soklová část zdiva provedena z betonových bednících tvárnic tl. 200mm s dobetonávkou
a s dozdívkou cihelnými tvárnicemi tl. 175mm. Veškeré vyzdívky jsou uvažovány z hlediska skeletu
jako výplňové (nenosné) zdivo. Opláštění přístavku je řešeno formou prefabrikovaných sendvičových
panelů. Vnější kontaktně zateplovací systém na obvodových stěnách je navržen s izolantem z minerální
vlny s podélným vláknem tl. 120mm a s povrchovou úpravou v podobě tenkovrstvé ušlechtilé omítky se
strukturovaným povrchem hřebenovou špachtlí. Na konstrukcích umístěných v exteriéru (sloupy,
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průvlaky) bude použit izolant tl. 120mm resp. 40mm. V oblasti soklu a pod úrovní terénu bude použita
tepelná izolace s nízkou nasákavostí (perimetrický EPS, resp. XPS) a s povrchovou úpravou pro
naneseni povrchové vrstvy. Tepelně izolační desky budou k podkladu lepeny a kotveny talířovými
hmoždinkami se šroubem a s přídavným talířem pro zápustnou montáž se systémovou zátkou z
tepelného izolantu.
Východní fasáda a části navazující jižní a severní fasády budou v rozsahu 1.NP tvořeny lehkým
obvodovým pláštěm, tj. prosklenou fasádou s hliníkovou nosnou konstrukcí a tepelně izolačním
trojsklem, ve které budou umístěny vstupní posuvné automatické dveře. Vnitřní i vnější tabule zasklení
budou provedeny z bezpečnostního lepeného skla. Prosklená fasáda bude v jižní a části východní
fasády objektu osazena venkovními žaluziemi.
Veškeré nenosné dělící stěny v 1.NP a nenosné požárně dělící stěny ve 2.NP jsou navrženy z
cihelných tvárnic. Nad otvory do zděných příček budou osazeny systémové překlady. Příčky bez
nároku na požární odolnost jsou navrženy jako systémové sádrokartonové s kovovou podkonstrukcí a s
dvojitým opláštěním ze sádrokartonových desek. V místnostech se zvýšeným vlhkostním namáháním
budou pro opláštění použity impregnované sádrokartonové desky. V rozsahu vedení instalací TZB
budou provedeny systémové sádrokartonové instalační stěny se zdvojenou konstrukcí a dutinou pro
vedení rozvodů.
Jako ochrana stavby proti působení zemní vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží je ve skladbě
podlah 1.NP navržena hydroizolační a protiradonová fólie z LDPE tl. 1,5mm.
Skladby podlah v 1.NP obsahují vrstvu podkladní betonové mazaniny, hydroizolační a
protiradonovou LDPE fólii (oboustranně chráněnou separační textilií), tepelnou izolaci z XPS,
drátkobetonovou základovou desku, separační PE fólii a kameninovou dlažbu ukládanou vibračně do
vyztuženého betonového potěru. V rozsahu prostoru pro chladící a mrazící box bude skladba podlahy
upravena pro zajištěni požadované konečné úrovně podlahy -0,130. V rozsahu stanoveném v části UT
bude součástí drátkobetonové desky rozvod podlahového vytápění/chlazení. Ve 2.NP jsou navrženy
podlahy s roznášecí vrstvou z vyztuženého betonového potěru, uloženého na oddělovací vrstvě z PE
fólie. Dle účelu místností bude nášlapnou vrstvu tvořit kameninová dlažba vibračně ukládaná, příp.
lepená (v místnostech s mokrým provozem resp. ve strojovně výtahů bude pod dlažbu provedena pro
daný provoz vhodná hydroizolační stěrka) nebo systém staticky disipativní (antistatické) PVC
podlahoviny (místnosti požární ochrany, serverovny a elektrorozvodny).
Kanalizace: Vnitřní kanalizace objektu je řešena jako oddílná soustava splaškové a dešťové
kanalizace. Splašková i dešťová kanalizace budou napojeny na stávající jednotnou soustavu městské
kanalizační sítě. Hospodaření s dešťovou vodou je navrženo a řešeno vsakováním, retencí ve
vsakovacích galeriích VG1 a VG2 (voda ze střech a ve vsakovacích průlezech VP1 až VP8 (voda
z parkovacích ploch (viz IO 12 dešťová kanalizace).
Vodovod: objekt bude napojen na vodovod novou vodovodní přípojkou.
Vzduchotechnika: Prostory prodejny a navazující prostory skladu a manipulace budou větrány jednou
vzduchotechnickou jednotkou, která bude umístěna v technické místnosti v 2.NP. Jednotka bude
nasávat vzduch nad střechu objektu v dostatečné výšce nad úrovní střechy
Vytápění a chlazení: Zdrojem tepla a chladu budou dvě tepelná čerpadla vzduch/voda umístěná na
střeše objektu. Jako bivalentní zdroj tepla bude kompaktní předávací stanice. Primární médium bude
tvořit horká voda. Součástí předávací stanice bude přepouštěcí sestava pro doplňování otopné vody
z primárního okruhu do sekundárního. Dodavatelem horkovodu bude spol. VEOLIA a.s.
Silnoproudá elektrotechnika: V objektu je navrženo umělé osvětlení, zásuvkové obvody, technologická
zařízení a bleskosvod s uzemněním. Objekt bude chráněn systémem ochrany před bleskem (LPS).
Bleskosvod je navržen jako mřížová jímací soustava
Slaboproudá elektrotechnika (EPS): v rámci objektu je navržena elektrická požární signalizace (EPS).
Stavba bude napojena na elektrickou energii z nové trafostanice, která bude umístěna na pozemku
parc. č. 341/49 v blízkosti stávající trafostanice.
SO 02 Přístřešek pro kola: Přístřešek je koncipován jako otevřený objekt, který bude tvořen
železobetonovou konstrukcí doplněnou subtilním ocelovým sloupem. Celkové rozměry budou 13,3 x
6,7 m, výška zastřešené části bude 3,6 m. Výška jihovýchodní stěny se strukturovanou omítkou bude
5,5 m. Založení objektu je navrženo hlubinné na širokoprofilových vrtaných pilotách, které budou
napojeny na monolitické základové pásy. Svislé konstrukce budou tvořeny ŽB monolitickými stěnami
tl. 200 mm. Lokální podpora desky je navržena z kruhové bezešvé trubky  152. Střešní deska bude
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z monolitického ŽB tl. 200 mm. Střešní konstrukce bude tvořena hydroizolační folií a spádovanou
vrstvou z cementové lité pěny. Na střeše bude nainstalován zajišťovací systém proti pádu osob.
Prostor přístřešku bude dělen na část pro uskladnění nákupních vozíků, prostor se stojany pro
odložení jízdních kol a volnou plochu. Část se stojany pro jízdní kola bude z jižní a částečně ze
západní strany chráněna žaluziemi. V objektu SO 02 bude instalováno umělé osvětlení, které bude
napájeno přípojkou z rozvaděče umístěného v objektu SO 01. Ochrana před bleskem je navržena
metodou ochranného úhlu. Vnější ochrana bude tvořena jímací soustavou z drátu na podpěrách
s pomocnými jímači. Jímací soustava bude pomocí dvou svodů napojena na uzemnění objektu.
SO 03 Oddělovací stěny: Jedná se o trvalou stavbu tří oddělovacích stěn areálu prodejny LIDL
(SO 01) a oplocení jejího zásobovacího dvora. Oddělovací stěny jsou navrženy na východní hranici
areálu prodejny u ulice Schweitzerova a budou navazovat na linii východní fasády objektu přístřešku
pro jízdní kola a nákupní vozíky (SO 02). Dvě stěny jsou navrženy z monolitického železobetonu, ze
strany ul. Schweitzerova budou opatřeny tenkovrstvou omítkou, jedna stěna bude tvořena ocelovou
konstrukcí s žaluziemi. Navržené oplocení zásobovacího dvora prodejny sestává z železobetonové
konstrukce úhlové opěrné stěny a ocelové konstrukce s žaluziemi. Délka zdí bude 4,7 m, 9,6 m a 9,6 m
a výšky 5,5 m. Založení stěn bude plošné pomocí ŽB monolitických pásů, které budou propojeny
s konstrukcemi stěn. Svislé kce stěn budou tvořeny monolitickými stěna tl. 200, resp. tl 700 mm
v případě soklu ocelové konstrukce s žaluziemi. Stěny do ulice Schweitzerova budou doplněny
popínavou zelení.
IO 03 Zpevněné plochy: Součástí objektu budou areálové komunikace a manipulační plochy,
parkovací stání a komunikace pro pěší provoz. Příjezdová komunikace v šíři 6,5 m a manipulační
plochy jsou navrženy s živičným povrchem, příjezd k zásobovací rampě je navržen se zdrsněným
betonovým povrchem. Je navrženo 125 stání pro vozidla, z toho 2 stání pro dobíjení elektromobilů, 8
pro imobilní osoby a matky s dětmi a 8 pro zaměstnance. Dále 16 stání pro jízdní kola. Provedení
bude z betonové dlažby 200 x 200 x 80 mm světle šedé barvy. Zpevněné plochy o jednotném sklonu
1,3% budou odvodněny do zasakovacích průlehů, které jsou součástí objektu IO 12. V rámci objektu
bude upraven povrch cyklostezky v návaznosti na odvodnění objektu IO 03 do vsakovacích průlehů.
Trasa cyklostezky bude zachována.
IO 12 Dešťová kanalizace – část – odvodnění zpevněných parkovacích ploch a příjezdové
komunikace: Je navrženo 8 vsakovacích průlehů (VP), které budou umístěny v zeleném pásu podél
obvodu staveniště tj. zpevněných ploch (objektu IO 03). Půdorysné rozměry vsakovacích průlehů
budou následující: VP1 31 x 0,6 m, VP2 31 x 0,6 m, VP3 18 x 0,6 m, VP4 16,5 x 1,2 m, VP5 8 x 1,0 m,
VP6 18 x 1,4 m, VP7 9 x 1,5 m a VP8 18 x 1,2 m. Vsakovací průlehy budou provedeny jako rýhy
s přiloženým pažením a budou mít skladbu: zatravněná humusová vrstva tl. 0,3 m, (ohumusování a
osetí tl. 0,1 m, zásyp rýhy nehutněný vytěženou zeminou tl. 0,2 m), písčitohlinitá vrstva tl. 0,1 m,
geotextilie, retenční vsakovací rýha (štěrk 16/32 mm) výšky 0,9 m a šířky dle VP, stávající propustné
půdní a horninové prostředí. Hloubka dna výkopů vsakovacích průlehů bude cca 1,5 m.
Předmětem tohoto řízení nejsou objekty IO 01 Nová trafostanice, IO 02 Nabíjecí stanice pro
elektromobil, IO 04 Závory, IO 05 Sadové úpravy, IO 06 Areálové osvětlení, IO 07 Areálové rozvody
SLP, IO 08 Areálové rozvody NN, IO 09 Přeložka přípojky CETIN, IO 10 Přeložka horkovodu,
přípojka horkovodu, IO 11 přeložka jednotné areálové kanalizace, přípojka splaškové kanalizace, IO
12 Dešťová kanalizace (vyjma vsakovacích průlehů VP 1 – 8), IO 13 Přípojka vody a IO 14 Přípojka
VN.
Podrobnosti viz projektová dokumentace.
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") v souladu s ustanovením § 112 stavebního
zákona oznamuje zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Poučení: Vyrozumění o zahájení stavebního řízení má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.
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II.
Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění,
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") v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání.
Dotčené orgány a účastníci stavebního řízení mohou svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě
důkazy uplatnit podáním u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města
Olomouce, učiněným nejpozději do:
10 ti dnů po doručení tohoto oznámení.
Upozorňujeme dotčené orgány a účastníky řízení, že k později podaným závazným stanoviskům,
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Do podkladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout u odboru stavebního, oddělení
pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, 2. nadzemní podlaží u úřední
osoby s tím, že doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
hodin. V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

III.
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 shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně
nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb,
Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů, ode
dne 06.09.2019. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.

5

Rozdělovník
Doručí se:
Stavebník a vlastník dotčených pozemků (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
1. Lidl Česká republika v.o.s., IČO: 26178541, Nárožní 1359/11, Praha 13-Stodůlky, 158 00
Praha 58
v zastoupení:
A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 26834995, Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Vlastníci dotčené technické a dopravní infrastruktury a osoby mající věcné právo k dotčeným
pozemkům (účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
4. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
6. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
7. Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, Nad štolou 936/3, Praha 7-Holešovice, 170 00
Praha 7
8. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
Kloknerova 2295/26, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
Vlastníci sousedních pozemků a staveb, osoby s právem k sousedním pozemkům odpovídající věcnému
břemenu - veřejnou vyhláškou (ostatní účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu):
9. Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
 vlastníci sousedních pozemků a staveb + věcná břemena k sousedním pozemkům
(účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)
 pozemky parc.č. 460/85, 460/17, 460/80, 460/52, 460/79, 460/78, 497/1, 513, st. 77,
582, 341/3, 341/4, 341/1, 341/63, 345/4, 340/24, 460/81, st. 951 v k. ú Povel.

Ing. Jan Mierva
odborný stavební referent
Dotčené orgány a ostatní:
Seznam dotčených orgánů:
10. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
12. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
13. Státní energetická inspekce, IČO: 61387584, územní inspektorát pro Olomoucký kraj,
Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
14. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Živičná 1123/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
15. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6
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Na vědomí:
Ostatní:
16. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení:
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
17. Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a
údržby komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
18. Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
19. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
20. 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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