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

Č. j. SMOL/007516/2020/OS/PS/Oce
Spisová značka: S-SMOL/290576/2019/OS

V Olomouci 09.01.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Janka Očenášková, dveře č. 2.27
Telefon: 588488191
E-mail:
janka.ocenaskova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, jako příslušný stavební
úřad podle ust. 6 odst. 3 písm.a), § 13 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”),
a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“správní řád”), v řízení o změně stavby před jejím dokončením společného povolení posoudil podle §
118 odst. 1 a 3 ve spojení s § 94o stavebního zákona žádost o vydání změny stavby před jejím
dokončením, kterou dne 05.11.2019 podal Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor
investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: HBH Projekt spol. s r.o.,
IČO: 44961944, Kabátníkova 216/5, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2 ( dále jen žadatel), a
na základě tohoto posouzení:
Podle § 118 odst. 1 a 3 a § 94p stavebního zákona
schvaluje změnu stavby před jejím dokončením, označené jako

Ulice 8.května - rekonstrukce SO 401 - Veřejné osvětlení, SO 402- Přeložka přípojky nn
pro IZ MHD, SO-405 Rio Media (Nej.cz)
spočívající ve změně umístění stavby
na pozemcích parc. č. 116/31, ostatní plocha, parc. č. 116/32, ostatní plocha, parc. č. 116/37, ostatní
plocha, parc. č. 116/38, ostatní plocha, parc. č. 116/39, ostatní plocha, parc. č. st. 330, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město.
v tomto rozsahu:

SO 401 - Veřejné osvětlení: Dojde k drobným úpravám osvětlení v prostoru před Galerii
Moritz, kde budou na protější straně komunikace osazeny dva samostatné stožáry VO k
zajištění rovnoměrnosti osvětlení a připojení stávajícího osvětlení v podhledu zastřešení
tramvajové zastávky. Zároveň odpadnou dva samostatné stožáry původně umístěné přímo v
prostoru tramvajové zastávky na straně Galerií Moritz. Další změnou je uložení rezervní
trubky DN 40 v celé trase kabelů VO pro budoucí využití.
Veřejné osvětlení - posunutí podzemního vedení přes komunikaci 8. května u sloupu veřejného
osvětlení č.15 před objektem sv Mořice, podzemního vedení mezi sv. Moricem a Galerii
Moritz blíže ke komunikaci a posunutí podzemního vedení přes komunikaci 8.května před
objekt č.p.457 a provedení nového podzemního vedení přes komunikaci 8. května před
objektem Galerie Moritz.

SO 402- Přeložka přípojky nn pro IZ MHD: Dochází k úpravě a prodloužení trasy kabelu k
připojení mazníku. Bude provedeno prodloužení přípojky NN k automatu na jízdenky před
objektem Galerie Moritz, prodloužení přípojky NN přes ulici Opletalova až k objektu
umístěného na rohu ulic Zámečnická a 8.května do stávající skříně DPMO.
Vedení VO i NN jsou vedeny v nově položených chráničkách.
SO-405 Rio Media (Nej.cz) : Dojde ke zkrácení trasy kabelových trubek v prostoru před
kostelem Sv.Mořice a uložení rezervních chrániček DN 110 pro křížení ul. 8.května.
Podmínky původního společného povolení musí být splněny. S odkazem na povolované změny
rozestavěné stavby s přihlédnutím k podmínkám dotčených orgánů:
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 79/4, ostatní plocha, parc. č. 116/31, ostatní
plocha, parc. č. 116/32, ostatní plocha, parc. č. 116/37, ostatní plocha, parc. č. 116/38, ostatní
plocha, parc. č. 116/39, ostatní plocha, parc. č. st. 330, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Olomouc-město, a to:
SO 401 – U veřejného osvětlení v prostoru před Galerii Moritz, budou na protější straně komunikace
osazeny dva samostatné stožáry VO, připojeno stávající osvětlení v podhledu zastřešení tramvajové
zastávky a dále bude uložena rezervní trubka DN 40 v celé trase kabelů VO pro budoucí využití,
U veřejného osvětlení dojde k posunutí podzemního vedení přes komunikaci 8. května u sloupu
veřejného osvětlení č.15 před objektem sv Mořice, podzemního vedení mezi sv. Moricem a Galerii
Moritz blíže ke komunikaci, posunutí podzemního vedení přes komunikaci 8.května před objekt
č.p.457 a provedení nového podzemního vedení přes komunikaci 8. května před objektem Galerie
Moritz,
U SO 402- Přeložky přípojky nn pro IZ MHD dojde k úpravě a prodloužení trasy kabelu k připojení
mazníku, bude provedeno prodloužení přípojky NN k automatu na jízdenky před objektem Galerie
Moritz, prodloužení přípojky NN přes ulici Opletalova až k objektu umístěného na rohu ulic
Zámečnická a 8.května do stávající skříně DPMO,
U SO-405 Rio Media (Nej.cz), dojde ke zkrácení trasy kabelových trubek v prostoru před kostelem
Sv.Mořice a uložení rezervních chrániček DN 110 pro křížení ul. 8.května,
jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří celková situace v měř. 1:250, ověřená v řízení o
změně stavby před jejím dokončením.
2. Změna stavby před jejím dokončením bude provedena podle projektové dokumentace
vypracované projekční kanceláři HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Olomouc, Železniční
547/4A, 772 00 Olomouc a ověřena autorizovaným technikem pro techniku provádění staveb,
specializace elektrotechnické zařízení Vlastimilem Přidalem, ČKAIT 1208613, která byla
ověřena v řízení o změně. Ověřená projektová dokumentace bude předána po nabytí právní
moci rozhodnutí.
3. Provedení případných dalších změn tímto rozhodnutím povolované změny stavby před jejím
dokončením je přípustné pouze na základě povolení stavebního úřadu.
4. Při provádění stavby je nutno respektovat požadavky obsažené ve stanovisku:
Ve vyjádření Moravské vodárenské a.s. k dokumentaci stavby č.j. OLB15311/13/11/19/gr ze dne
14.11.2019
Stávající zařízení, které provozuje naše společnost, musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro
opravy, údržbu a příjezd vozidel.
Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci požadujeme projednat s naší společnosti.
Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a kanalizaci v provozování naší společnosti smí
provádět pouze zaměstnanci rozvodu vody a střediska kanalizací.
V koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního
rozvoje č.j. SMOL/237833/2019/ODUR/UUP/Sin ze dne 16.10.2019
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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 (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S - OO, odpady kategorie
nebezpečný odpad na skládce skupiny S - NO) nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o
odpadech.
Doklady o využití nebo odstraněni odpadů ze stavby budou předloženy k žádosti o užívání stavby.
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
Při řezáni, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním,
případné odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
Demoliční a výkopové práce nebudou prováděny během silného proudění větru.
Při nakládání se sutí zamezit nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.), pro manipulaci se sutí a
sypkými odpady používat uzavřené shozy, případně uzavíratelné kontejnery.
S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu
Ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j. 1105609158 ze dne 14.10.2019
Při projektování je nutná koordinace s již plánovanou výstavbou kabelového vedení VN pro par.č.355,
k,ú. Olomouc-město (M'C Donald), které je projektováno a realizováno na základě žádosti o připojení
a stavbou IV12-8017101
Stávající kabelové vedení VN a NN musí splňovat hloubkové uložení dle ČSN 73 6005 a dle zákona č.
458/2000 Sb. §46 musí být chráněno protí poškození přejíždějícími vozidly uložením do chrániček
podle CSN 73 60 05, ČSN 332000-5-52.
Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN
EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
Požadujeme respektování ochranného pásma zemního kabelového vedení NN, VN a budoucího
kabelového vedení VN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách kabelového
vedení
Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb.,
příslušnými CSN, 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 dokončeni zajistí sám, nebo u svých
dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto
stanoviska.
Před započetím stavby zajisti zhotovitel vytýčeni kabelového vedení (servisní organizace ČEZ
Distribuce, Oddělení Olomouc) a ruční vykopáni sond pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení
kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli
byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištěné místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je
možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem
výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organice ČEZ Distribuce, oddělení Olomouc ke
kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku
zhotovitele.
Ve stanovisku Technických služeb města Olomouce, a.s. zn.: TSMO/5434/19 ze dne 8.10.2019
Na konci ulice Opletalovy směrem na Horní náměstí bude umístěna chránička Kopoflex 90, se
začátkem chráničky – světelný bod 14
Ve stanovisku Dopravního podniku města Olomouce a.s. č.j. 194/2019/46 DPMO/2019/46009/153-2
ze dne 23.9.2019
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V zájmovém prostoru budoucí navrhované stavby na křižovatce ulic 8. května a Opletalova se nachází
podzemní zařízení (kabelová vedeni) a na ulici Opletalova potom informační kabel ve správě a
majetku DPMO, a.s., jak je patrné z přílohy č. 19412019146.
V zájmovém prostoru budoucí stavby a bezprostředním okolí se nachází nadzemní zařízení (nosná
lana trolejového drátu kotvená do trakčních stožárů a trolejových závěsů) a provozovaná tramvajová
trať ve správě a majetku DPMO, a.s. Jakékoliv manipulace nad tratí jsou nepřípustné a zakázané. V
případě mimořádných a nezbytných manipulací nad tratí, v průjezdném profilu a v blízkostí trakčního
vedení do 2 m je nutno zajistit předem výluku tramvajové dopravy a asistenci čety údržby PTZ s
vozidlem s vysokozdvižnou plošinou
Z důvodu výměny trolejového vedeni požadujeme oznámit zahájení stavebních prací min.3 týdny
předem, kdy musí dojit k předáni našeho majetku odpovědným osobám stavby. Na konci stavby jej
předají zpět zástupci DPMO.
Požadujeme dodržet bezpečnou vzdálenost živé části trakčního vedení od neživé části VO dle normy
ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedeni tramvajových a trolejbusových drah.
Upozorňujeme na dodržování ustanoveni „ČSN EN 50 122-1 ed.2 Drážní zařízení Pevná trakční
zařízeni - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování" a „ČSN 34
1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízeni - Předpisy pro elektrická trakční zařízeni", které
stanovují požadavky ochrany před úrazem elektrickým proudem.
Z důvodu výluky tramvajové dopravy požadujeme min. 10. týdnů předem informovat dopravní
dispečink DPMO, a.s.. Tato doba je potřebná k realizaci dopravních opatření a informováni cestující
veřejnosti.
V prostoru uvažované stavby na ulici 8. května a na nám. Národních hrdinů se nachází trakční sloupy
a závěsy, které je nutno při realizaci respektovat a v plné míře zachovat. Na trakční stožáry nesmí být
po dobu stavby instalováno žádné zařízení, které by jej poškodilo (poškození pláště stožárů - nátěr). V
případě poškození budeme žádat opravu, popřípadě výměnu stožárů. Výkopové práce v blízkosti
trakčních stožárů ve vlastnictví DPMO, a.s (odtěžení zeminy kolem základu stožáru) nesmí být hlubší
jak 0,5 m. Stožár bude zajištěn proti vychýleni a následně okolí stožáru ošetřeno zhutněním zeminy.
Při prováděni prací a po realizaci stavebních úprav požadujeme dodržení volného průjezdného průřezu
dle normy „ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na
tramvajových drahách".
V případě vedení inženýrských sítí pod tramvajovým tělesem protlakem požadujeme umístění těchto
sítí v minimální hloubce 1,5m pod temenem kolejnice a umístění startovací jámy v minimální
vzdálenosti 3m od osy koleje.
- dále správců sítí a to:
Univerzity Palackého v Olomouci k uložení optických kabelů metropolitní počítačové sítě, č.j.
41/ORV/2019 ze dne 17.6.2019
MERIT GROUP a.s. k uložení podzemní a nadzemní veřejné komunikační sítě a zařízení
společnosti, č.j. MG/122/2019/MOS ze dne 30.8.2019 ač.j. MG/150/2019/MOS ze dne 11.10.2019
České telekomunikační infrastruktury a.s., k uložení sítí elektronických komunikací společnosti,
č.j. 640340/19 ze dne 22.5.2019 a č.j. 743181/19 ze dne 9.9.2019
Nej.cz s.r.o. k uložení vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti, č.j. VYJNEJ2019-01798-02 ze dne 30.5.2019 a č.j. VYJNEJ-2019-03294-01 ze dne 13.9.2019
Dopravního podniku města Olomouce, a.s. k uložení technické infrastruktury ve správě a majetku
DPMO, a.s. č.j. 98/2019/46 DPMO/2016/36009/8-5 ze dne 4.6.2019
Technických služeb města Olomouce, a.s. k existenci podzemního vedení veřejného osvětlení č.j.
TSMO/2596/19 ze dne 19.6.2019
ČEZ Distribuce, a.s. k existenci energetických zařízení, č.j. 01011733807 ze dne 6.9.2019
GridServices, s.r.o. k existenci NTL plynovodu a přípojek, č.j. 5001996186 ze dne 26.9.2019
Moravské vodárenské, a.s. k existenci sítí č.j. MOVOZAD12104 ze dne 12..11.2019
Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: Statutární město Olomouc, IČO: 00299308,
Odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: HBH Projekt spol. s
r.o., IČO: 44961944, Kabátníkova 216/5, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2, Statutární
město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 a Statutární město Olomouc, IČO: 00299308 zastoupené
odborem majetkoprávním, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.
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Odůvodnění:
Stavební úřad opatřením ze dne 13.11.2019 oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím
dokončením všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 10 dní po
doručení oznámení k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto.
V průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 118 odst.. 1 a 3 a § 94o
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna
přímo dotýká účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a posoudil
shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné
požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb. a obecné technické požadavky na
stavby dané vyhláškou č.268/2009 Sb. Podle závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce ,
odboru koncepce a rozvoje , ze dne 16.10.2019 pod č.j. SMOL/237833/2019/ODUR/UUP/Sin je
výše uvedená změna podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací a s cíly a úkoly územního plánování přípustná.
Účastníci společného řízení byli určeni dle § 94k ve spojení s § 118 odst..3 stavebního zákona.
Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou stavebník - Statutární město Olomouc, IČO:
00299308, Odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: HBH
Projekt spol. s r.o., IČO: 44961944, Kabátníkova 216/5, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2,
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Statutární město Olomouc,
IČO: 00299308, obec Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není
–li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - vlastník pozemku parc.č
116/37, 116/38, 116/39, 116/32, 116/31, ostatní plocha, k.ú. Olomouc (Statutární město Olomouc,
IČO: 00299308 zastoupené odborem majetkoprávním, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc)
a osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – vlastníci objektu
Opletalova 10 , U hradeb 1 a 2, Nám.Národních hrdinů 1, 8. května
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,31,33,35, 28. října 15, Slovenská 2,
Zámečnická 3A, Kostel sv. Mořice na pozemku parc.č. 321 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Olomouc,
a nejsou jimi vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv
zamýšlená a tímto rozhodnutím umístěná stavba nedotkne, jelikož se jedná o podzemní vedení
inženýrských sítí, které jsou umístěny v komunikaci a to v dostatečné vzdálenosti od těchto
sousedních pozemků a staveb .
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
společného územního a stavebního řízení účastníkům veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §
25 správního řádu.
Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů Drážního úřadu, sekce stavební,
územní odbor Olomouc, IČO: 61379425, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9, Krajského úřadu Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odboru sportu, kultury a
památkové péče, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Magistrátu města Olomouce,
IČO: 00299308, Odboru životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
Magistrátu města Olomouce, IČO: 00299308, Odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Magistrátu města Olomouce, IČO: 00299308, Odboru památkové péče,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním
změny stavby před jejím dokončením nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení změny stavby
před jejím dokončením, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích.
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,
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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.
Rozdělovník
Doručí se:
stavebník
1. Statutární město Olomouc, Odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Brno-Královo Pole, Ponava, 602
00 Brno 2
ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
2. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
příslušná obec
3. Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
4. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
– vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce
– vlastníci sousedních pozemků a staveb (spoluvlastníci domů)
Opletalova 10
U hradeb 1 a 2
Nám.Národních hrdinů 1
8. května 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,31,33,35
28. října 15
Slovenská 2
Zámečnická 3A
Kostel sv. Mořice na pozemku parc.č. 321 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Olomouc

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb
Dotčené orgány a ostatní:
5. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IČO: 61379425, Nerudova 773/1,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
6. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
7. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor sportu, kultury a památkové péče,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
8. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
9. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
10. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
11. spis
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Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích").
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu se toto rozhodnutí
s odkazem na § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Toto rozhodnutí 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:
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