MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta - A/20
Č. j. SMOL/003319/2020/OZP/VH/Koz
Spisová značka: S-SMOL/327877/2019/OZP

V Olomouci 10.1.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Libuše Kožušníčková, dveře č. 4.23
Telefon: 588488328
E-mail:
libuse.kozusnickova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc, úprava venkovních ploch a areálu odloučeného pracoviště
SŠ Gorazdovo nám. 1, Olomouc, parc.č. st.60 k.ú. Klášterní Hradisko - drenážní systém,
dešťová kanalizace DK1 - DK3, odlučovače lehkých kapalin OLK1 a OLK2 a retenčně - vsakovací
nádrže RV01 a RV02“ - prodloužení platnosti stavebního povolení a změna termínu dokončení stavby

OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu
podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle ustanovení § 47 správního řádu
oznamuje,
že stavebník Olomoucký kraj, IČ 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc zastoupený
odborem investic, požádal podáním ze dne 13.12.2019 o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti
stavebního povolení č.j. SMOL/145940/2018/OZP/VH/Koz ze dne 10.7.2018, které nabylo právní moci
dne 10.8.2018, podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona do 10.8.2022 a o změnu podmínky č. 11
stavebního povolení č.j. SMOL/145940/2018/OZP/VH/Koz ze dne 10.7.2018, které nabylo právní moci
dne 10.8.2018, podle ustanovení § 118 stavebního zákona k prodloužení lhůty k dokončení stavby
do 31.12.2024 pro vodní dílo „SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc, úprava venkovních ploch
a areálu odloučeného pracoviště SŠ Gorazdovo nám.1, Olomouc, parc.č. st.60 k.ú. Klášterní Hradisko
- drenážní systém, dešťová kanalizace DK1 - DK3, odlučovače lehkých kapalin OLK1 a OLK2 a retenčně
- vsakovací nádrže RV01 a RV02“ nacházející se:
drenážní systém na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní Hradisko,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y - začátek, konec: 1 121 077,76, 545 868,54; 1 120 013,35,
545 838,36)
dešťová kanalizace DK1 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní Hradisko,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y - začátek, konec: 1 121 066,4, 545 879,01; 1 121 037,2,
545 909,23)

dešťová kanalizace DK2 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní Hradisko,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y - začátek, konec: 1 121 092,62, 545 872,18; 1 121 126,46,
545 872,17)
dešťová kanalizace DK3 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní Hradisko,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y - začátek, konec: 1 121 092,62, 545 872,18; 1 121 126,46,
545 859,49)
odlučovač lehkých kapalin OLK1 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní
Hradisko, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí
4-10-03-1124-0-00, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 121 044,74, 545 867,32)
odlučovač lehkých kapalin OLK2 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní
Hradisko, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí
4-10-03-1124-0-00, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 121 104,92, 545 867,32)
retenčně - vsakovací nádrž RV01 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní Hradisko,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 121 053,57, 545 871,54)
retenčně - vsakovací nádrž RV02 na pozemku parc.č. st. 60, katastrální území 710555|Klášterní Hradisko,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 121 099,54, 545 859,33).
Popis stavby:
Dešťové vody ze severního parkoviště IO 01, hřiště IO 03 a běžecké dráhy IO 05 svedeny dešťovou
kanalizací DK1 PP DN 200 délky 90,5 m přes gravitačně koelescenční plnoprůtokový odlučovač lehkých
kapalin OLK1 (kapacita 15 l/s, NEL = 5 mg/l) do retenčně - vsakovací nádrže RV01 z akumulačních
plastových boxů Wavin Q-Bic (2,4 x 9 x 1,2 m, 60 ks ve 2 vrstvách a 2 řadách, Vvz = 24, 6 m3, Tpr = 5,3 h)
s bezpečnostním přepadem do stávající areálové jednotné kanalizace BT DN 300.
Dešťové vody z jižní příjezdové komunikace areálu, parkoviště IO 02 a přestávkové - relaxační zóny IO 06
svedeny dešťovou kanalizací DK2 PP DN 200 délky 53,5 m přes gravitačně koalescenční plnoprůtokový
odlučovač lehkých kapalin OLK2 (kapacita 10 l/s, NEL = 5 mg/l) do retenčně - vsakovací nádrže RV02
z akumulačních plastových boxů Wavin Q-Bic (2,4 x 3,6 x 1,2 m, 24 ks ve 2 vrstvách a 1 řadě,
Vvz = 9,8 m3, Tpr = 2,1 h) s bezpečnostním přepadem do stávající areálové jednotné kanalizace BT DN 300.
Dešťové vody z hřiště IO 03 svedeny odvodňovacími drény DN 100 celkové délky 360 m (16 ks x 22,5 m),
z hřiště IO 04 odvodňovacími drény DN 100 celkové délky 117,6 m (8 ks x 14,7 m) a z běžecké dráhy IO 05
odvodňovacími drény DN 100 celkové délky 145 m (2 ks x 27 m a 2 ks x 45,5 m) do dešťové kanalizace
DK3 PP DN 200 délky 45 m, přes retenčně - vsakovací nádrž RV01 s bezpečnostním přepadem do stávající
areálové jednotné kanalizace BT DN 300.
K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:
- žádost o prodloužení stavebního povolení a změna podmínky SP s odůvodněním ze dne 13.12.2019
- doklad o zaplacení správního poplatku 2 000,- Kč ze dne 27.12.2019.
Stavební povolení č.j. SMOL/145940/2018/OZP/VH/Koz ze dne 10.7.2018 se stalo pravomocným
dne 10.8.2018, platnost stavebního povolení je podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 2 roky
od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 10.8.2020. Podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona dobu
platnosti stavebního povolení může stavební (vodoprávní) úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Odůvodnění žádosti stavebníka: stavba nebyla zahájena z důvodu průtahů v rámci přípravy realizace
investiční akce, proto bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení do 10.8.2022. Předmětem
změny stavby před dokončením je změna podmínky č. 11 citovaného rozhodnutí. V souvislosti s výše
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uvedeným prodloužením platnosti rozhodnutí vyvstala nutnost změny této podmínky - termínu dokončení
stavby do 31.12.2024.
Účastníci řízení byli stanoveni podle ustanovení § 109 stavebního zákona a 115 vodního zákona.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu mají účastníci řízení právo navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území, upouští od konání
ústního jednání a místního šetření a dává tímto možnost účastníkům řízení uplatnit své námitky a připomínky
podáním u odb. ŽP MMOl učiněným do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě, jak je výše uvedeno, mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů žádosti lze nahlédnout vždy v úřední dny pondělí a středa od 8:00 - 12:00 hod.
a od 13:00 - 17:00 hod. na Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, č. dv. 4.23, nebo mimo
úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Doručení:
Podle ust. § 25 a § 144 správního řádu a § 113 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení
může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto
oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední
desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu .

..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:
Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
– Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
– Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín,
Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc
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Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) - vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce:
vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci
se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):
– parc. č. st. 61 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 62
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 63/1 v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 63/4 v k.ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 72 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 72/5 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ostatní plocha,
parc. č. 149 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 152/1 v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 192 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
ostatní plocha, parc. č. st. 378 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 92/3 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ostatní plocha
dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí
– CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
– ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
– GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
– Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
– Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy
nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
– Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
– MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
– Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení pozemních staveb, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc
– Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy
odpadů, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
– Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
– Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci,
IČ 75032333, Horní náměstí 410/25, 779 00 Olomouc
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
–

spis
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