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/285624/2019/OS/US/Zb
Spisová značka: S-SMOL/280002/2019/OS

V Olomouci 4.11.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Tomáš Zbožínek, dveře č. 2.52
Telefon: 588488207
E-mail:
tomas.zbozinek@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

OZNÁMENÍ
o zahájení řízení - prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 106/2013
vydaného pod č.j.: SMOL/173632/2013OS/US/Zb dne 23.9.2013
veřejnou vyhláškou
Odbor stavební, oddělení územně správní Magistrátu města Olomouce (dále jen stavební úřad)
vydal dne 23.9.2013, pod č.j. SMOL/173632/2013OS/US/Zb, pro žadatele PMS Reality a.s., IČ:
47676647, Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, v zastoupení: A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 26834995,
Wolkerova 647/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, rozhodnutí č. 106/2013 o změně územního
rozhodnutí č. 2/2013 (vydaného dne 8.1.2013, pod č.j. SMOL/002270/2013OS/US/ZB) pro
„Multifunkční hala - stavební úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací dům“. Toto územní
rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10.2013. Platnost byla stanovena 2 roky ode dne nabytí právní
moci, tj. do 30.10.2015. Dne 16.1.2015 požádal žadatel PMS Reality a.s., IČ: 47676647, Pivovarská
261, 788 33 Hanušovice, v zastoupení: A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 26834995, Wolkerova 647/4,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o pět let. Dne 11.3.2015
vydal stavební úřad rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 106/2013, toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.4.2015. Platnost byla stanovena 5 roků ode dne nabytí právní
moci, tj. do 13.4.2020.
Žadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení odborem investic MmOl, dne 23.10.2019 podali žádost na vydání rozhodnutí
o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí
Multifunkční hala - stavební úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací dům
ve městě Olomouci, v katastrálním území Nová Ulice, na pozemcích parc. č. 449/1 (ostatní
plocha), parc. č. 2134 (ostatní plocha), parc. č. 449/2 (ostatní plocha), parc. č. 449/36 (ostatní plocha),
parc. č. 449/43 (ostatní plocha), parc. č. 449/42 (ostatní plocha), parc. č. 449/41 (ostatní plocha), parc.
č. 449/40 (ostatní plocha), parc. č. 875/1 (ostatní plocha), parc. č. 868/1 (ostatní plocha), parc. č. 866/4
(ostatní plocha), parc. č. 864/14 (ostatní plocha), parc. č. 1126 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
895/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 895/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 895/1
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2002 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1940 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 1663 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1290 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 449/37 (ostatní plocha), parc. č. 449/38 (ostatní plocha), parc. č. 449/39 (ostatní

plocha), parc. č. 449/3 (ostatní plocha), parc. č. 449/8 (ostatní plocha), parc. č. 449/30 (ostatní plocha),
parc. č. 449/31 (ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Důvodem žádosti je složitost stavby. Žadatel žádá o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o 5
let.
Popis předmětu záměru:
Jedná se o stavební úpravy stávající haly zimního stadionu, ke které bude v severní části přistavena
„malá hala“ propojena objemově odlišnou komunikační dvoranou. Na východní stranu malé haly
bude navazovat parkovací dům. U jižní strany parkovacího domu bude samostatný letní a případně
obslužný vstup do malé haly a nástupní rampa do 2.NP multifunkční haly. Malá hala je navržena ve
tvaru obdélníku o půdorysných rozměrech 84,6m x 41,4m, střecha pultová s atikou ve výšce + 13,5m
nad úrovní +/- 0,000 (úroveň +/- 0,000 je navržena ve výšce 213,63 m.n.m.).
Parkovací dům je navržen jako spirálový sedmipodlažní objekt obdélníkového tvaru o půdorysných
rozměrech 57,2m x 34,8m s přímo pojížděnou střechou, s atikou ve výšce + 14,9m nad úrovní +/0,000 (úroveň +/- 0,000 je navržena ve výšce 213,63 m.n.m.). Parkovací dům bude mít kapacitu cca
471 parkovacích míst.
Stavba se bude členit na tyto stavební objekty:
SO – 1.01 Malá hala
SO – 1.02 Dvorana – sever (včetně venkovního schodiště – západ a nástupní rampy – východ)
SO – 1.03 Stavební úpravy strojovny
SO – 2.01 Velká hala – stavební úpravy a přístavba, dvorana jih
SO – 2.02 Parkovací rampa Wellnerova
SO – 3.01 Parkovací dům Legionářská
Odbor stavební, oddělení územně správní Magistrátu města Olomouce (dále jen stavební úřad) v
souladu s ustanovením § 93 odst.3) a § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení
dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v
pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin (2.nadzemní podlaží, dveře č. 2.52).V
ostatní dny lze nahlédnout po předešlé domluvě s úřední osobou.
Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno
v souladu s § 92 odst.3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 se doručuje toto územní rozhodnutí
veřejnou vyhláškou. Okruh účastníků byl stanoven takto:
A) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1) stavebního zákona a dotčeným orgánům –
jednotlivě:
1. Žadatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení odborem
investic MmOl
2. Příslušná obec:
Statutární město Olomouc zast. odborem strategie a řízení – útvar hlavního architekta MmOl,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
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3. Vlastník, není-li sám žadatelem - §85 odst.2a)
Statutární město Olomouc zast. odborem majetkoprávním MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
4. Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00
Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a,
779 00 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení památkové péče, Hynaisova 34/10, 779 00
Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor ochrany - oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel,
Tovární 41, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9

B) Účastníkům územního řízení dle §85 odst. 2b) stavebního zákona– osobám, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – doručováno veřejnou vyhláškou:
Účastníci podle §85 odst. 2b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb podle
katastru nemovitostí.
parc. č. 869 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha, parc. č. 449/19 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha, parc.
č. 624/1 v k.ú. Nová Ulice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 615/1 v k.ú. Nová Ulice, ostatní
plocha, parc. č. 2389 v k.ú. Nová Ulice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 849/2 v k.ú. Nová Ulice,
zahrada, parc. č. 449/60 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha, parc. č. 864/13 v k.ú. Nová Ulice, ostatní
plocha, parc. č. 640 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha, parc. č. 2135 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha,
parc. č. 875/10 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha, parc. č. 625 v k.ú. Nová Ulice, zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 688 v k.ú. Nová Ulice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 871 v k.ú. Nová Ulice,
zahrada, parc. č. 870 v k.ú. Nová Ulice, zahrada, parc. č. 872/1 v k.ú. Nová Ulice, zahrada, parc. č.
449/29 v k.ú. Nová Ulice, zahrada, parc. č. 835/1 v k.ú. Nová Ulice, ostatní plocha, parc. č. 907 v k.ú.
Nová Ulice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 872/2 v k.ú. Nová Ulice, zahrada

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele:
1. D Statutární město, odbor investic, Palackého 1195/14 779 11 Olomouc
Příslušná obec:
2. D Statutární město Olomouc zast. odborem strategie a řízení – útvar hlavního architekta
MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Vlastník, není-li sám žadatelem:
3. D Statutární město Olomouc zast. odborem majetkoprávním MmOl, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
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Seznam dotčených orgánů:
4. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9
5. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc
6. D Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
7. D Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Nová Ulice, 779 00
Olomouc 9
8. D Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
9. D Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení památkové péče, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
10. D D Magistrát města Olomouce, odbor ochrany - oddělení havarijního plánování a ochrany
obyvatel, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
11. D Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního
12. D Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města
Olomouce
Ostatní:
13. Spis
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
Toto oznámení je oznamováno 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 elektronické úřední desce na
Webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu . Dnem vyvěšení je den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Vyvěšeno dne: _____________________

Sejmuto dne: _______________________

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