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

Č. j. SMOL/263021/2019/OS/PS/Ga
Spisová značka: S-SMOL/157605/2019/OS

V Olomouci 08.10.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jakub Gamba, dveře č. 2.29
Telefon: 588488192
E-mail:
jakub.gamba@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

STAVEBNÍ POVOLENÍ
veřejnou vyhláškou
Stavebník DEVELOP Holding, a.s., IČO: 24143154, Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00
Praha 1, zastoupen Ing. Jaroslavem Mádrem, nar. 07.01.1948, Křížkovského 176, 783 53 Velká
Bystřice podal dne 10.06.2019 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města
Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na:
Výstavba RD Hodolany - Na Výsluní
I. etapa RD č. 01-16 a č. 29-42
na pozemcích parc.č. 228/46 (orná půda), parc.č. 228/47 (orná půda), parc.č. 228/48 (orná půda),
parc.č. 228/49 (orná půda), parc.č. 228/50 (orná půda), parc.č. 228/51 (orná půda), parc.č. 228/52
(orná půda), parc.č. 228/53 (orná půda), parc.č. 228/54 (orná půda), parc.č. 228/55 (orná půda),
parc.č. 228/56 (orná půda), parc.č. 228/57 (orná půda), parc.č. 228/58 (orná půda), parc.č. 228/59
(orná půda), parc.č. 228/60 (orná půda), parc.č. 228/61 (orná půda), parc.č. 228/63 (orná půda),
parc.č. 228/75 (orná půda), parc.č. 228/76 (orná půda), parc.č. 228/77 (orná půda), parc.č. 228/78
(orná půda), parc.č. 228/79 (orná půda), parc.č. 228/80 (orná půda), parc.č. 228/81 (orná půda),
parc.č. 228/82 (orná půda), parc.č. 228/83 (orná půda), parc.č. 228/84 (orná půda), parc.č. 228/85
(orná půda), parc.č. 228/86 (orná půda) a parc.č. 228/87 (orná půda) vše k.ú. Hodolany.
Pro tuto stavbu bylo vydáno dne 03.01.2019 pod č.j. SMOL/000119/2019/OS/US/Mil územní
rozhodnutí č.2/2019 s jehož podmínkami je povolovaná stavba v souladu.
K žádosti byla doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace z 05/2019 „Výstavba RD
Hodolany – Na Výsluní“, kterou zpracovala společnost AMTB, s.r.o. Hanušova 100/10, Olomouc,
zodpovědný projektant Ing. Marek Brejcha autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT
1201878).

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
stavba
Výstavba RD Hodolany - Na Výsluní
I. etapa RD č. 01-16 a č. 29-42
na pozemcích parc.č. 228/46 (orná půda), parc.č. 228/47 (orná půda), parc.č. 228/48 (orná půda),
parc.č. 228/49 (orná půda), parc.č. 228/50 (orná půda), parc.č. 228/51 (orná půda), parc.č. 228/52
(orná půda), parc.č. 228/53 (orná půda), parc.č. 228/54 (orná půda), parc.č. 228/55 (orná půda),
parc.č. 228/56 (orná půda), parc.č. 228/57 (orná půda), parc.č. 228/58 (orná půda), parc.č. 228/59
(orná půda), parc.č. 228/60 (orná půda), parc.č. 228/61 (orná půda), parc.č. 228/63 (orná půda),
parc.č. 228/75 (orná půda), parc.č. 228/76 (orná půda), parc.č. 228/77 (orná půda), parc.č. 228/78
(orná půda), parc.č. 228/79 (orná půda), parc.č. 228/80 (orná půda), parc.č. 228/81 (orná půda),
parc.č. 228/82 (orná půda), parc.č. 228/83 (orná půda), parc.č. 228/84 (orná půda), parc.č. 228/85
(orná půda), parc.č. 228/86 (orná půda) a parc.č. 228/87 (orná půda) vše k.ú. Hodolany.
povoluje.
Stručný popis stavby:
Jedná se o výstavbu 30 řadových, dvoupodlažních, nepodsklepených rodinných domů zastřešených
plochou střechou. Rodinné domy jsou obdélníkového půdorysu a navrženy v celkem 4 typových šířkách
6,25, 6,50, 9,60 a 9,75 m s hloubkami 11,80 a 10,40 m. Výška atiky jednotlivých rodinných domů je
+6,50 m nad +- 0,000 = úroveň podlahy 1.NP. Druhé nadzemní podlaží ustupuje v uliční části o
1,4 m, atika v nižší části je ve výšce +4,07 m nad +- 0,000 = úroveň podlahy 1.NP. Vstupy do
jednotlivých rodinných domů jsou situovány z ulice.
Rodinné domy typové šířky 6,25 m
Jedná se o rodinné domy označené v projektové dokumentaci RD 04, RD 06, RD 08, RD 10, RD 12,
RD 14 a dále RD 03, který je proveden zrcadlovém otočení vnitřní dispozice, RD 16 krajové provedení
řadového domu a RD 01 krajové provedení řadového domu spolu se zrcadlovým otočením vnitřní
dispozice. Půdorysné rozměry řadových rodinných domů tohoto typu jsou 6,25 m x 11,80 m. Rodinné
domy mají orientaci fasád ve směru východ – západ. Každý rodinný dům obsahuje jednu bytovou
jednotku o velikosti 4 + kk.
Dispozice: 1.NP – zádveří, hala, záchod, obývací pokoj a kuchyň, schodiště, terasa
2.NP – chodba, koupelna, 3 x pokoj, schodiště, balkon
Rodinné domy typové šířky 6,5 m
Jedná se o rodinné domy označené v projektové dokumentaci RD 31, RD 33, RD 35, RD 37, a RD 39.
Půdorysné rozměry řadových rodinných domů tohoto typu jsou 6,5 m x 11,80 m. Rodinné domy mají
orientaci fasád ve směru východ – západ. Každý rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku o
velikosti 4 + kk.
Dispozice: 1.NP – zádveří, hala, záchod, obývací pokoj a kuchyň, schodiště, terasa
2.NP – chodba, koupelna, 3 x pokoj, schodiště, balkon
Rodinné domy typové šířky 9,6 m
Jedná se o rodinné domy označené v projektové dokumentaci RD 30, RD 32, RD 34, RD 36, RD 38,
RD 40, RD 41 a dále RD 29, RD 42 které jsou navrženy jako krajové provedení řadového domu spolu
se zrcadlovým otočením vnitřní dispozice. Půdorysné rozměry řadových rodinných domů tohoto typu
jsou 9,6 m x 10,40 m. Rodinné domy mají orientaci fasád ve směru východ – západ. Každý rodinný
dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 5 + kk.
Dispozice: 1.NP – závětří, zádveří, technická koupelna, záchod, pokoj, chodba, obývací pokoj a
kuchyň, schodiště, terasa
2.NP – chodba, 3 x pokoj, šatna, koupelna, schodiště, balkon
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Rodinné domy typové šířky 9,75 m
Jedná se o rodinné domy označené v projektové dokumentaci RD 05, RD 07, RD 09, RD 11, RD 13,
RD 15 a dále RD 02 který je navržen jako krajový řadový dům spolu se zrcadlovým otočením vnitřní
dispozice. Půdorysné rozměry řadových rodinných domů tohoto typu jsou 9,75 m x 10,40 m. Rodinné
domy mají orientaci fasád ve směru východ – západ. Každý rodinný dům obsahuje jednu bytovou
jednotku o velikosti 5 + kk.
Dispozice: 1.NP – závětří, zádveří, technická koupelna, záchod, pokoj, chodba, obývací pokoj a
kuchyň, schodiště, terasa
2.NP – chodba, 3 x pokoj, šatna, koupelna, schodiště, balkon
Konstrukční řešení:
Rodinné domy budou založeny na betonových základových pásech. Mezi základové pasy na zhutněný
polštář ze štěrkodrti bude provedena železobetonová deska, dále hydroizolace a navržená skladba
podlahy. Vzhledem k navrženému systému podlahového vytápění bude pod základovou deskou
provedeno pasivní odvětrání základové spáry s vyvedením odvětracího potrubí nad střechu, což spolu
s použitou hydroizolací tvoří ochranu proti pronikání radonu s podloží. Obvodové konstrukce jsou
navrženy jako zděné z keramických bloků typu AKU tl. 200 mm. Obvodová stěna orientovaná směrem
do zahrady je nahrazena ze statických důvodů, stěnou z tvárnic ztraceného bednění vyplněného
betonem. Také vnitřní částečná příčná nosná zeď v 1.NP je ve střední části nahrazena pilířem z
tvárnic ze ztraceného bednění. Dále jsou prvky z tvárnic ztraceného bednění umístěny v rozích zdiva
2.NP. Veškeré obvodové zdivo bude opatřeno tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 200 mm s podélným
vláknem. Povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá probarvená omítka. Vnitřní dělící příčky uvnitř
objektu jsou navrženy jako sádrokartonové o tl. 125 a 112,5 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP je
navrženo jako monolitická železobetonová deska s otvorem pro schodiště, kolem kterého je navržen
ztužující průvlak . Tento ztužující průvlak je také veden v příčném směru uložený na nosnou vnitřní
stěnu. Stropní deska nad 2.NP je také navržena jako železobetonová monolitická. Na tuto desku bude
provedena skladba pláště plochá střechy zateplená tepelnou izolací s polystyrenu a krytinou tvořenou
PVC fólií na které bude proveden násyp z kačírku sloužící k ochraně a přitížení střešního pláště.
Schodiště do 2.NP je navrženo jako lehké ocelové se schodnicemi. V některých místnostech budou
provedeny sádrokartonové podhledy. V rodinných domech budou provedeny vnitřní elektroinstalace
včetně ochrany před bleskem, vodoinstalace, vnitřní splašková a dešťová kanalizace a
vzduchotechnika. Vytápění rodinných domů a příprava TUV je navržena za pomocí tepelného
čerpadla typu zem/voda (tepelné vrty) v monoblokovém provedení o výkonu 6-9 kW s integrovaným
zásobníkem teplé vody o obsahu min 200 l. Hloubkové vrty pro jednotlivá tepelná čerpadla byla
povolena samostatným územním souhlasem. Rozvody vytápění jsou navrženy jako podlahové, v
koupelnách budou osazeny trubková koupelnová tělesa s topnou tyčí. Pro větrání rodinných domů je
navržena vzduchotechnická jednotka s rekuperací osazena ve 2.NP nad podhledem.
Odvádění dešťových vod - Dešťové vody ze střech rodinných domů budou odváděny přes střešní vpusti
a vnitřní kanalizaci, dále vnějším podzemním kanalizačním potrubím KG 125 ve spádu min 1% do
vsakovacích jímek tvořených vsakovacími plastovými boxy uložených na štěrkovém loži frakce 16/32.
Vnější podzemní kanalizační potrubí a vsakovací boxy budou umístěny v prostoru zahrady každého
rodinného domu. Půdorysné rozměry vsakovacích jímek jsou 1,2 m x 1,2 m a hloubka 2,4 m. Boxy
budou obaleny geotextilií, odvětrány a uloženy maximálně v hloubce 3,0 m pod terénem a minimálně
1,0 m nad hladinou podzemní vody.
Staveništní doprava – Pro příjezd a výjezd vozidel do 3,5 t na stavbu bude využíván příjezd z ulice Za
Humny navazující na ulici Rolsberskou. Pro příjezd vozidel nad 3,5 t – těžké techniky, dopravu
výkopku a stavebních materiálů pro stavbu bude zřízen provizorní sjezd z ulice Lipenská.
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 a vlastníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
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2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započetím stavebních prací termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. 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.
4. 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.
5. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru
rozestavěné stavby.
6. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 40 dB, nesmí být
prováděny v době od 22:00 do 6:00 hodin.
7. 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.
8. 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.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022.
10. 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:
 po dokončení stavby
11. Stavbou bude dotčen pozemek, vedený dle § 1 zákona č. 334/1992Sb. jako
zemědělský půdní fond. Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán
dne 24.10.2018 pod č.j.SMOL/249590/2018/OZP/PKZ/Pol. Podmínky vydaného
souhlasu musí být respektovány.




12. Pro stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích:
Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí č.j. SMOL/082398/2019/OZP/Noz ze
dne 25.03.2019.
o Jednotlivé rodinné domy budou mít vyčleněno místo pro umístění nádoby na směsný
komunální odpad (případně nádob na bioodpad, plasty a papír).
o Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace
předkládané k žádosti o užívání stavby.
Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší
č.j. SMOL/262102/2018/OZP/OVZD/Len ze dne 30.10.2018.
o Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
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o
o
o


Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby
nedocházelo k nadměrné prašnosti.
Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci
vykonávajících stavbu.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2, n.z. 1100496326
ze dne 15.10.2018.
o Před samotnou realizací výše uvedené stavby je nutné provést přeložku kabelového
vedení VN , dle žádosti o přeložce č. 8120057766 a s ní související stavbou IZ-128000981.
o Přeložku dle zákona č. 458/2000 Sb. § 47 zajišťuje vlastník distribučního zařízení na
náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
o Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem
č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti
odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na
zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení
energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých
dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást
tohoto stanoviska.
o Před započetím stavby zajistí zhotovitel vytýčení kabelového vedení (servisní
organizace ČEZ Distribuce, Oddělení Olomouc) a ruční vykopání sond pro přesné
zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu
kabelového vedení musí být prováděny ručně a před záhozem výkopů je nutné přizvat
příslušného technika servisní organizace ČEZ Distribuce, oddělení Olomouc ke
kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do
stavebního deníku zhotovitele.
o Před započetím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s., o
vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS (součástí žádosti musí být platné
„Sdělení o existenci sítí“).
o Technické podmínky připojení k distribuční soustavě (DS), četně umístění pojistkové
skříně, budou řešeny na základě žádosti o připojení k DS.

Účastník podle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost DEVELOP Holding, a.s., IČO: 24143154,
Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupen Ing. Jaroslavem Mádrem,
nar. 07.01.1948, Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice.
Odůvodnění:
Dne 10.06.2019 podal stavebník DEVELOP Holding, a.s., IČO: 24143154, Rybná 716/24, Praha 1Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupen Ing. Jaroslavem Mádrem, nar. 07.01.1948, Křížkovského 176,
783 53 Velká Bystřice u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce
žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že žádost
neobsahovala všechny předepsané údaje a všechny přílohy podle ust. § 110 odst. 2 a 5 stavebního
zákona stavební úřad vyzval stavebníka dle § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádosti a
usnesením ze dne 02.07.2019 č.j. SMOL/175849/2019/OS/PS/Ga k tomuto úkonu stanovil dle
ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu 60 dnů ode dne převzetí usnesení.
Po doplnění žádosti stavební úřad opatřením č.j. SMOL/197280/2019/OS/PS/Ga ze dne 03.09.2019
oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil v
souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu 10 dní po doručení oznámení k podání závazných
stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto stavebnímu řízení. Dále tímto opatřením stanovil dle
§ 36 odst. 3 správního řádu lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí v délce 5 ti kalendářních
dnů počínající běžet ode dne 02.10.2019. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry staveniště a žádost obsahovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby,
bylo upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě samém.
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V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z
hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení stavební úřad zjistil,
že je projektová dokumentace pro stavební povolení úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Markem Brejchou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201878),
splňuje technické požadavky na stavby 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
(Základní požadavky) který ukládá, cit. : „Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při
respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky,
kterými jsou: a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost, c) ochrana zdraví osob a
zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, d) ochrana proti hluku, e) bezpečnost při
užívání, f) úspora energie a tepelná ochrana“, konec cit. O splnění výše uvedených požadavků
daných § 8 odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) Vyhlášky svědčí zejména kladná stanoviska dotčených
orgánů, které hájí veřejné zájmy na základě zvláštních předpisů a kterými v tomto případě jsou,
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Magistrát města Olomouce,
odbor životního prostředí a Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany,
odbor ochrany územních zájmů.
Požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu stavby zakotvený v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)
Vyhlášky je zajištěn mj. statickými posouzeními zpracovanými autorizovaným inženýrem pro statiku
a dynamiku staveb Ing. Michalem Janíkem, (číslo autorizace ČKAIT 1201239), které jsou nedílnou
součástí dokumentace pro stavební povolení. Splnění požadavku na požární bezpečnost dle § 8 odst. 1
písm. b) Vyhlášky je zajištěno požárně bezpečnostními řešeními zpracovaným Ing. Pavlem Klegou,
autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb (číslo autorizace ČKAIT 1202178).
Stavební úřad dále posuzoval dokumentaci pro stavební povolení z hlediska ustanovení § 111 odst. 1
písm. c) stavebního zákona, a to, zda je ke stavbě zajištěn příjezd a přístup po dobu realizace stavby, a
dále stavební úřad zkoumal, zda je zajištěno vybudování technického vybavení potřebného pro
realizaci.
Z pohledu zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě a zajištění staveniště se stavební úřad opřel zejména o
část E.1 Technická zpráva ZOV, str. 4 bod 8. kde je uvedeno že cit. „Pro příjezd a výjezd vozidel do
3,5 t na stavbu bude využíván příjezd z ulice Za Humny navazující na ulici Rolsberskou. Pro příjezd
vozidelskupiny 2 (nad 3,5 t) – těžké techniky, dopravu výkopku a stavebních materiálů pro stavbu bude
zřízen provizorní sjezd z ulice Lipenská. Povrch sjezdu bude demontovatelný ze silničních panelů 1,2 x
3,0 m tl. 150 (180) mm, osazený do štěrkopískového lože tl. 150 mm.V místě křížení se stávajícím
chodníkem bude zřízena bezbariérová úprava pro bezpečné přecházení chodců. Křížení s inženýrskými
sítěmi bude ochráněno panely. Po skončení prací bude sjezd demontován a prostor uveden do
původního stavu „ konec cit. Pro zřízení dočasného sjezdu z ulice Lipenská bylo vydáno Krajským
úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9 dne 02.09.2019 pod č.j. KUOK 90984/2019 rozhodnutí o povolení
dočasného připojení sousedních nemovitostí do data 31.12.2021.
Stavební úřad dále zkoumal, zda bude staveniště napojeno na technickou infrastrukturu. K tomuto
stavební úřad uvádí, že tato otázka je řešena v části E.1 Technická zpráva ZOV, konkrétně na str. 4
v bodě 6. V souladu s ustanovením § 111 odst. 1 stavebního zákona se stavební úřad zabýval také
problematikou vlastního způsobu provádění stavby a otázkami souvisejícími s vybavením, umístěním
a dimenzováním zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude situováno na parc.č. 228/45 v k.ú.
Hodolany ve vlastnictví stavebníka. Umístění a uspořádání staveniště je patrné z výkresu E.2 Situace
ZOV jež je součástí projektové dokumentace.
Dále stavební úřad uvádí, že pro stavbu byl vydán územní souhlas č. 496/2017,
č.j. SMOL/271752/2017/OS/US/Var který řeší přeložku stávajícího kolidujícího podzemního vedení
VN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Jednotlivé rodinné domy budou vytápěny za pomoci teplených
čerpadel typu zem/voda, na vrty pro tyto čerpadla byl vydán územní souhlas č. 223/2019 ze dne
26.06.2019 pod č.j. SMOL/148385/2019/OS/US /Mil.
V souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona stavební úřad dále prověřil a nyní
konstatuje, že dokumentace pro stavební povolení vyhovuje závazným stanoviskům dotčených orgánů.
Stavební úřad posoudil shromážděná závazná stanoviska a podklady a zjistil, že DSP splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu dané vyhláškou.
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl
k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou stavebník - DEVELOP Holding, a.s., IČO: 24143154,
Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupen Ing. Jaroslavem Mádrem,
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nar. 07.01.1948, Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice, vlastník technické infrastruktury na
dotčených pozemcích - ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly,
405 02 Děčín 2, Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je stavba, u které je počet účastníků
stavebního řízení větší jak 30, stavební úřad s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu doručil
oznámení o zahájení řízení a stavební povolení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s
ustanovením § 25 správního řádu. Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení uvedení v
§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí, ostatní účastníci veřejnou vyhláškou - pozemek parc.č. 222/4 (zahrada) v k.ú. Hodolany,
pozemek parc.č. 228/24 (orná půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 228/62 (orná půda) v k.ú.
Hodolany, pozemek parc.č. 228/17 (orná půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 228/23 (orná půda)
v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 228/28 (orná půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/20 (orná
půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/15 (orná půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/14
(orná půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/18 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany, pozemek
parc.č. st. 2340 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2341 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2342 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.
Hodolany, pozemek parc.č. st. 2343 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st.
2344 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2345 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2346 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany,
pozemek parc.č. st. 2347 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/19 (orná
půda) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/8 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/13
(zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/12 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č.
207/11 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 207/10 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek
parc.č. 207/9 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 228/1 (orná půda) v k.ú. Hodolany, pozemek
parc.č. 192/30 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 755 (zastavěná plocha a nádvoří)
v k.ú. Hodolany, budova č.p. 364, ulice Za humny č.or. 1, část obce Hodolany, obec Olomouc,
pozemek parc.č. st. 730/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 657, ulice Za
humny č.or. 2, část obce Hodolany, obec Olomouc, pozemek parc.č. st. 729/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. 192/17 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č.
192/34 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 777 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.
Hodolany, budova č.p. 699, ulice Průchodní č.or. 2, část obce Hodolany, obec Olomouc, pozemek
parc.č. 192/33 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2547 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.
Hodolany, pozemek parc.č. st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st.
1192 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 996, ulice Za humny č.or. 5, část obce
Hodolany, obec Olomouc, pozemek parc.č. st. 2379 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany,
pozemek parc.č. st. 98/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 1178, ulice
Rolsberská č.or. 41a, část obce Hodolany, obec Olomouc, pozemek parc.č. 192/28 (zahrada) v k.ú.
Hodolany, pozemek parc.č. st. 703 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 667,
ulice Za humny č.or. 4, část obce Hodolany, obec Olomouc, pozemek parc.č. st. 731 (zastavěná plocha
a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 532, ulice Za humny č.or. 6, část obce Hodolany, obec
Olomouc, pozemek parc.č. st. 754 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 684,
ulice Za humny č.or. 8, část obce Hodolany, obec Olomouc, pozemek parc.č. st. 732 (zastavěná plocha
a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 88, ulice Za humny č.or. 10, část obce Hodolany, obec
Olomouc, pozemek parc.č. 189/9 (zahrada) v k.ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 97/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany, budova č.p. 554, ulice Rolsberská č.or. 39, část obce Hodolany,
obec Olomouc, pozemek parc.č. 207/6 (zahrada) v k.ú. Hodolany a pozemek parc.č. st. 2495
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany. Při stanovování okruhu účastníků řízení stavební úřad v
souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona zejména zkoumal, zda mohou být povolovanou
stavbou dotčena vlastnická práva či práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům a
stavbám na nich, resp. v jaké míře. Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad posuzoval
také umístění a rozsah staveniště, zabýval se předpokládanou intenzitou prací na staveništi a zkoumal i
dopravní zatížení staveništní dopravou. Jedná se o stavbu, kterou je možno klasifikovat jako
rozsáhlou, k jejíž realizaci nebude užito mimořádných technologických postupů, stavební technika
bude nasazena standardní. Postup výstavby nepředpokládá mimořádná opatření. Vzhledem k velkému
rozsahu stavby stavební úřad vzal jako účastníky řízení vlastníky pozemků a staveb sousedící
z obslužnou komunikací ulici Za Humny, která bude sloužit pro příjezd vozidel do 3,5 t na stavbu.
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
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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, kterými jsou: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 , Magistrát města Olomouce, Odbor životního
prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany,
160 00 Praha 6, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a
územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 stavební úřad dospěl k závěru, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení. Podmínky uvedené ve stanoviscích Magistrátu města Olomouce
odboru životního prostředí jsou obsaženy v závazných podmínkách tohoto stavebního povolení a to
konkrétně v bodě č. 12. 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. Stavebník zajistí,
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané
zvláštními právními předpisy.
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.
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.
Přílohy:
- Štítek
- Projektová dokumentace
Rozdělovník:
Doručí se:
 zástupce stavebníka
1. Ing. JAROSLAV MÁDR, nar. 07.01.1948, Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice
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vlastník technické infrastruktury na dotčených pozemcích
2. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02
Děčín 2



ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
3. 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
o pozemek parc.č. 222/4 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 228/24 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 228/62 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 228/17 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 228/23 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 228/28 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/20 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/15 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/14 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/18 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2340 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2341 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2342 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2343 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2344 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2345 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2346 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 2347 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/19 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/8 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/13 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/12 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/11 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/10 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 207/9 (zahrada) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 228/1 (orná půda) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. 192/30 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany
o pozemek parc.č. st. 755 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany

o budova č.p. 364, ulice Za humny č.or. 1, část obce Hodolany, obec Olomouc
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pozemek parc.č. st. 730/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 657, ulice Za humny č.or. 2, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. st. 729/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. 192/17 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. 192/34 (ostatní plocha) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 777 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 699, ulice Průchodní č.or. 2, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. 192/33 (zahrada) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 2547 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 1192 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 996, ulice Za humny č.or. 5, část obce Hodolany, obec Olomouc
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pozemek parc.č. st. 2379 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 98/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 1178, ulice Rolsberská č.or. 41a, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. 192/28 (zahrada) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 703 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 667, ulice Za humny č.or. 4, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. st. 731 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 532, ulice Za humny č.or. 6, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. st. 754 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 684, ulice Za humny č.or. 8, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. st. 732 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 88, ulice Za humny č.or. 10, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. 189/9 (zahrada) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 97/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany
budova č.p. 554, ulice Rolsberská č.or. 39, část obce Hodolany, obec Olomouc
pozemek parc.č. 207/6 (zahrada) v k.ú. Hodolany
pozemek parc.č. st. 2495 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodolany

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb
Dotčené orgány a ostatní:
4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO:
71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
5. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
6. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva
obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00
Praha 6
7. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 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.
Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Doklad o zaplacení správního poplatku dle položky č. 18 bodu 1 písm. a) sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - ke stavbě pro bydlení
s nejvýše 3 byty, nebo ke stavbě pro rodinnou rekraci ve výši 5 000,- Kč byl zaplacen a doložen.
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