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/257925/2019/OS/US/Fil
Spisová značka: S-SMOL/029687/2019/OS

V Olomouci 2.10.2019

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

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 78/2019
veřejnou vyhláškou
Žadatel Jiří Mlynář, nar. 7.8.1974, Hněvotín 402, 783 47 Hněvotín, v zastoupení: Martina
Šenkýřová, Borotín 52, 679 37 Borotín u Boskovic - dne 30.1.2019 podal žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby
Novostavba BD Olomouc parc.č. 414/7
ve městě Olomouci, v katastrálním území Nová Ulice, na pozemcích parc.č. 328/2 (ostatní
plocha) a parc.č. 414/7 (zahrada), na ulici Karolíny Světlé.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Žádost byla doplněna dne 10.6.2019.
V průběhu územního řízení bylo zjištěno, že se vyskytla otázka, týkající se nutnosti rozhodnutí o
povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, konkrétně ze vzájemných odstupových
vzdáleností staveb dle ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, pro navrhovanou stavbu „Novostavba BD Olomouc
parc.č. 414/7“, o které příslušným správním orgánem doposud nebylo rozhodnuto.
Rozhodnutí o povolení výjimky nabylo právní moci dne 14.6.2019.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad),
jako příslušný správní orgán dle §13 odst.1) písm.c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost
podle § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č.503/2006Sb.)
rozhodl o umístění stavby
Novostavba BD Olomouc parc.č. 414/7

ve městě Olomouci, v katastrálním území Nová Ulice, na pozemcích parc.č. 328/2 (ostatní plocha)
a parc.č. 414/7 (zahrada), na ulici Karolíny Světlé, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním
výkresu na podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust.§92
odst.4) stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli, resp. jeho zástupci.
Popis umisťovaného stavebního záměru:
Záměrem žadatele je novostavba bytového domu na pozemku parc.č. 414/7, přípojek inženýrských
sítí, retenční nádrže, sjezdu, zpevněných ploch, opěrných zdí, oplocení.
Bytový dům bude umístěn ve stavební a uliční čáře totožné se stavební a uliční čárou sousedících
viladomů. Odstupová vzdálenost bytového domu od pozemku parc.č. 415/2 na jižní straně bude 1,20m,
od pozemku parc.č. 414/6 na severní straně bude 3,25m. Okna obytných místností budou orientována
do vnitrobloku a do ulice.
Stavba bude přibližně obdélníkového tvaru s max. půdorysnými rozměry 16,3m x 13,5m (celkem
188,4m2), samostatně stojící, s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími, přičemž
čtvrté bude ustupující. Objekt bude zastřešený plochou střechou s maximální výškou atiky +12,665m
od +/-0,000 (umístěné v kótě 218m.n.m., 1,315m nad okolním upraveným terénem).
Přístup a příjezd bude zajištěn z ulice Karolíny Světlé. Pro příjezd na stavební pozemek bude
zřízen nový sjezd. Pro parkování bude sloužit celkem 7 parkovacích míst, z toho 3 v garážích pod
objektem a 4 na zpevněné ploše v zahradní části. Součástí záměru budou zpevněné plochy na pozemku
parc.č. 414/7 (225,1m2).
Stavba bude napojena přípojkami vody, plynu, kanalizace. Přípojky NN a SLP budou řešeny
samostatně. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a následně budou řízeně vypouštěny do
kanalizace.
Oplocení navazující na uliční fasádu bytového domu bude zděné, výšky 1,50m.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude přibližně obdélníkového tvaru s max. půdorysnými rozměry 16,3m x 13,5m
(celkem 188,4m2), samostatně stojící, s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními
podlažími, přičemž čtvrté bude ustupující. Objekt bude zastřešený plochou střechou s
maximální výškou atiky +12,665m od +/-0,000 (umístěné v kótě 218m.n.m., 1,315m nad
okolním upraveným terénem). Počet bytů – 4.
2. Bytový dům bude umístěn ve stavební a uliční čáře totožné se stavební a uliční čárou
sousedících viladomů. Odstupová vzdálenost bytového domu od pozemku parc.č. 415/2 na
jižní straně bude 1,20m, od pozemku parc.č. 414/6 na severní straně bude 3,25m.
3. Oplocení navazující na uliční fasádu bytového domu bude zděné, výšky 1,50m. Součástí
oplocení bude branka pro pěší a vjezdová brána. Ve dvorní části podél parkovacích a
zpevněných ploch budou umístěny opěrné zdi a vyrovnávací schodiště. Plocha komunikací a
zpevněných ploch – 225,1m2, plocha zděných plotů a opěrných zdí – 12,8m2.
4. Přístup a příjezd bude zajištěn z ulice Karolíny Světlé novým sjezdem. Pro parkování bude
sloužit celkem 7 parkovacích míst, z toho 3 v garážích pod objektem. Čtyři parkovací místa na
zpevněné ploše v zahradní části (východní část stavebního pozemku) budou šířky 2,50m, resp.
3,50m, délky 5,63m. Jedno místo je určeno pro vozidla ZTP.
5. Objekt bude napojen na vodovodní řad LT DN 80 v ulici Karolíny Světlé vodovodní
přípojkou z PE DN 50 v délce 9,50m.
6. Objekt bude napojen na kanalizační řad BT DN 400 v ulici Karolíny Světlé kanalizační
přípojkou z KT DN 200 v délce 8,00m.
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7. Objekt bude napojen na plynovodní řad DN 200 v ulici Karolíny Světlé plynovodní přípojkou
PE 100 DN 63 v délce 10,72m.
8. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 13m3 na stavebním pozemku
(východně od bytového domu) a následně řízeně vypouštěny do kanalizace.
9. V místě stavby jsou uložena zařízení ve vlastnictví popř. správě:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s, vyjádření ze dne 2.5.2018, č.j. 601803/18



ČEZ Distribuce, a.s., smlouva ze dne 5.4.2019, vyjádření ze dne 22.5.2018, zn.
1098520148, sdělení ze dne 15.1.2018, zn. 0100859072



GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 31.5.2019, zn. 5001939310, ze dne 24.5.2018,
zn. 5001714593, ze dne 19.2.2018, zn. 5001671227



Moravská vodárenská, a.s., vyjádření ze dne 20.7.2018, zn. OL/B/5753/18/Mik,
informace ze dne 15.2.2018, zn. MOVOZAD7033, informace ze dne 28.2.2018, zn.
MOVOZAD7104



České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 28.2.2019, zn. UPTS/OS/213796/2019,
vyjádření ze dne 23.1.2018, zn. UPTS/OS/185417/2018
Proto je nutné, aby žadatel v souladu s jejich stanovisky, zahrnul do projektové
dokumentace pro stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození jejich
vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.

10. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat opatření, aby při výkopových
pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad
stávajícími inženýrskými sítěmi, včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů,
byla dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a
vytyčena všechna stávající podzemní zařízení a práce v místě souběhu, při křížení či nad
stávajícími podzemními sítěmi byly prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a
zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.
11. V projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutno prokázat zajištění stávajících přístupů a
příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním
zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany, po celou dobu realizace
stavby.
12. Stavba svým charakterem a určením a v souladu se stavebním zákonem vyžaduje, aby další
stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení byl zpracován v souladu s vyhláškou
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.
13. Stavební materiál může být skladován na veřejném prostranství jen se souhlasem odd. státní
správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního (na místních komunikacích,
včetně chodníků), případně odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení
městské zeleně (dříve oddělení péče o veřejnou zeleň odboru životního prostředí) (na zelených
pásech) Magistrátu města Olomouce. Totéž se týká i provádění výkopových prací, které nelze
zahájit bez povolení výše uvedených odborů Magistrátu města Olomouce.
14. Na základě provedeného stanovení koncentrace radonu v podloží a propustnosti základové
vrstvy v rozsahu realizovaného radonového průzkumu hodnoceného pozemku se předmětná
plocha určená pro výstavbu nachází v kategorii středního radonového indexu. Proto je nutné
další stupeň projektové dokumentace zpracovat v souladu se zákonem č.263/2016 Sb.,
Atomový zákon, s ČSN 730601 O ochraně staveb proti radonu z podloží.
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15. Budou splněny podmínky Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje,
uvedené v jeho koordinovaném závazném stanovisku ze dne 16.1.2019, č.j.
SMOL/282956/2018/OKR/HR/Sin:
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve
znění pozdějších předpisů:
V souladu s ustanovením §8 odst. 1 písm. a) zákona provede ten, v jehož prospěch je
souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky 30cm a
následně ji využije k ozelenění stavby. Způsob provedení skrývky a její další manipulace
bude prováděna v souladu s ust. §10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ZPF.
Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru
v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech):
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a
s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě.
Požadujeme, aby vznikající odpady byly tříděny a dále využitelné odpady byly přednostně
předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na
odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o
odpadech.
Bytový dům bude mít vyčleněno místo pro umístění nádoby na směsný komunální odpad,
případně nádob na bioodpad, plasty, papír.
Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace
předkládané k žádosti o užívání stavby.
Z hlediska zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší):
Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se
skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci
vykonávající stavbu.
Stavba bytového domu vyžaduje ještě další povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle
stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů.
Ostatní stavby jsou stavbami ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Územní
rozhodnutí pro tyto stavby je konečné, žádné další rozhodnutí dle §103 stavebního zákona nenásleduje
a nepodléhají oznámení o užívání ani kolaudačnímu souhlasu.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a)
bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru.
b)
bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
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c)
d)

vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat.
byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je : Jiří Mlynář, nar. 7.8.1974, Hněvotín 402, 783 47 Hněvotín, v
zastoupení: Martina Šenkýřová, Borotín 52, 679 37 Borotín u Boskovic.

Odůvodnění
Žadatel Jiří Mlynář, nar. 7.8.1974, Hněvotín 402, 783 47 Hněvotín, v zastoupení: Martina
Šenkýřová, Borotín 52, 679 37 Borotín u Boskovic - dne 30.1.2019 podal žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba BD Olomouc parc.č. 414/7“. Dnem podání žádosti bylo
zahájeno územní řízení.
Žádost byla po doložení a doplnění doložena dokladem o zaplacení správního poplatku, doklady o
vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, situačním výkresem, resp. situací
na podkladě kopie katastrální mapy, příslušnými výkresy a textovou částí, plnou mocí pro zástupce
žadatele a těmito rozhodnutími a stanovisky:
vyjádření vlastníků a správců dotčených pozemků a staveb:
 Smlouva o udělení souhlasu s vybudováním stavby – Statutární město Olomouc, ze dne
15.4.2019 a 7.1.2019


Vyjádření statutárního města Olomouce, odboru správy městských komunikací a MHD ze dne
14.11.2018, pod č.j. SMOL/277781/2018/OSMK/MSK/Šku

stanoviska, sdělení a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:
 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 30.5.2018 pod
č.j.: HSOL-3064-2/2018


Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 23.5.2018 pod
sp.zn.: KHSOC/12089/2018



Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního
rozvoje, ze dne 16.1.2019, č.j. SMOL/282956/2018/OKR/HR/Sin



Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního,
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací ze dne 12.12.2018, č.j.
SMOL/303035/2018/OS/PK/Kli



Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem ze dne 16.5.2018,
sp.zn. 83063/2018-1150-OÚZ-BR

stanoviska vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí k napojení a k existenci jejich zařízení:
 RIO Media a.s., vyjádření ze dne 11.1.2018, zn. VYJRIO-2018-00104-01


Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 5.3.2019, zn. 190305-1601112405



Dial Telecom, a.s., vyjádření ze dne 10.1.2018, zn. CR554775



OLTERM&TD Olomouc, a.s., vyjádření ze dne 15.1.2018



Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 15.1.2018, zn. 0200696816



Univerzita Palackého v Olomouci, vyjádření ze dne 16.1.2008, č.j. 7/ORV/2018
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MERIT GROUP a.s., vyjádření ze dne 14.1.2018, zn. MG/013/2018/MOS



UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 7.3.2019, č. E003620/19, vyjádření ze dne
10.1.2018, č. E000565/18
T-mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 5.3.2019, zn. E09530/19, ze dne 10.1.2018,
zn. E01261/18




Dial Telecom, a.s., vyjádření ze dne 6.3.2019, zn. CR672420



UNI Promotion, s.r.o., vyjádření ze dne 31.3.2018, zn. 133401308



ČD – Telematika a.s., vyjádření ze dne 16.1.2018, č.j. 120180075



Technické služby města Olomouce, a.s., vyjádření ze dne 25.3.2019, zn. TSMO/1388/19, ze
dne 17.1.2018, zn. TSMO/284/18



Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 10.1.2018, zn. MW000007557266558



Armádní Servisní, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 22.1.2018, zn. 4/18-RMSM



České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 23.1.2018, zn. UPTS/OS/185417/2018



Dopravní podnik města Olomouce, a.s., vyjádření ze dne 16.1.2018, zn. 10/2018/42



Česká telekomunikační infrastruktura a.s, vyjádření ze dne 2.5.2018, č.j. 601803/18



ČEZ Distribuce, a.s., smlouva ze dne 5.4.2019, vyjádření ze dne 22.5.2018, zn. 1098520148,
sdělení ze dne 15.1.2018, zn. 0100859072



GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 31.5.2019, zn. 5001939310, ze dne 24.5.2018, zn.
5001714593, ze dne 19.2.2018, zn. 5001671227



Moravská vodárenská, a.s., vyjádření ze dne 20.7.2018, zn. OL/B/5753/18/Mik, informace ze
dne 15.2.2018, zn. MOVOZAD7033, informace ze dne 28.2.2018, zn. MOVOZAD7104



České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 28.2.2019, zn. UPTS/OS/213796/2019,
vyjádření ze dne 23.1.2018, zn. UPTS/OS/185417/2018

odborné posudky a ostatní:
 Požárně bezpečnostní řešení stavby, duben 2018


Inženýrskogeologický průzkum, březen 2018



Protokol o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 22.1.2018, Mgr. Sochor

Stavební úřad oznámil dne 5.8.2019 zahájení územního řízení dle §87 stavebního zákona a §144
správního řádu veřejnou vyhláškou.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upustil dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání a
stanovil lhůtu pro uplatnění námitek do patnácti dnů ode dne doručení oznámení.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí
byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly
podány.
Koordinované závazné stanovisko k záměru vydal odbor dopravy a územního rozvoje MMOl
(příslušný orgán územního plánování) dne 16.1.2019 pod č.j. SMOL/282956/2018/OKR/HR/Sin, z
něhož vyplynulo, že stavba je v souladu s platným územním plánem města Olomouce.
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V ustanovení §4 odst.2 stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů nebo stavebního zákona.
Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je
ve správním řízení jako důkazy. Rovněž podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle stavebního zákona, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů.
Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná
závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí,
přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání
územního rozhodnutí zamítl.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb., O
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
O technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.
Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a §144 správního řádu
účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.1 a 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 a dále osoby, o
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:
Účastníci řízení dle §85 odst. 1) stavebního zákona :
Žadatel :
Jiří Mlynář, nar. 7.8.1974, Hněvotín 402, 783 47 Hněvotín, v zastoupení: Martina Šenkýřová,
Borotín 52, 679 37 Borotín u Boskovic
Příslušná obec :
Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar 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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
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
České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
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. Nová Ulice, parc.č. st. 577, 336, 114/5, 114/4, 114/2, 114/1, 1960, 526
a parc.č. 414/6, 416/4, 114/3, 287/3, 415/2.
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Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými
bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci jiných okolních pozemků a staveb v
sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a
umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se
jejich věcných práv nedotkne. Možnost přímého dotčení práv pak stavební úřad odvozoval zejména od
vlastní stavební činnosti a s ní souvisejících imisí, kdy stavební práce budou probíhat v blízkosti
společných hranic pozemků. Dotčenost lze dovodit i od účelu budoucího využití, který by mohl mít
potenciální dopad na kvalitu prostředí, kdy dojde k realizaci stavby, která je spojena se zvýšením
dopravního provozu, hluku, atd. Stavební úřad dospěl k závěru, že další osoby, než shora jmenované,
nejsou účastníky tohoto územního řízení, neboť není dána potencionální možnost dotčení jejich práv.
Navrhovaný záměr vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství nebude bránit ve
výkonu jejich vlastnického či jiného věcného práva.

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,
odboru stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.
Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele :
1. D Martina Šenkýřová, Borotín 52, 679 37 Borotín u Boskovic + p
Příslušná obec :
2. D Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova
10, 779 11 Olomouc
Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených navrhovanou stavbou a osoby, které mají jiná věcná práva k
dotčeným pozemkům nebo stavbám:
3. D statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
4. D Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
5. D ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
6. D MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
7. D Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc
8. D GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
9. D České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
Ostatní účastnící řízení (účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona) :
10. D veřejná vyhláška pro tyto účastníky řízení, která je vyvěšena na úřední desce Magistrátu
města Olomouce
Dotčené orgány:
11. D Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
12. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 77900
Olomouc
13. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 77200 Olomouc
14. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc

8

15. D ČR-MO, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Svatoplukova 84,
662 10 Brno
16. D Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
17. D Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

Na vědomí:
18. spis 2x + 2p
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace, bude po nabytí právní moci
rozhodnutí zaslána žadateli, resp. jeho zástupci, spolu se stejnopisem územního rozhodnutí opatřeným
doložkou nabytí právní moci)
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění stavby byl vyměřen podle sazebníku zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky č. 17, na 6000Kč.
Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí
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