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/106822/2020/OS/PS/Bui
Spisová značka: S-SMOL/247157/2019/OS

V Olomouci 20.05.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing., Bc. Marcela Buiglová, dveře č. 2.16
Telefon: 588488170
E-mail:
marcela.buiglova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouc, odbor stavební, oddělení pozemních staveb (dále jen „stavební úřad“),
jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v řízení dle ust. § 139 odst. 1 stavebního zákona o nařízení udržovacích prací na
stavbách:
přístřešku č. 1 mezi bytovými domy I.P.Pavlova 93, 95 a I.P.Pavlova 85, 87, 89 a 91
přístřešku č. 2 mezi bytovými domy Hraniční 1, 3 a Hraniční 5, 7, 9 a 11
přístřešku č. 3 mezi bytovými domy Hraniční 13, 15 a Hraniční 17, 19, 21 a 23
přístřešku č. 4 mezi bytovými domy Hraniční 33, 35 a Hraniční 25, 27, 29 a 31
umístěných
na pozemku parc.č. 1077, ostatní plocha (přístřešek č. 1)
na pozemku parc.č. 1078, ostatní plocha (přístřešek č. 2 a 3)
na pozemku parc.č. 1079, ostatní plocha (přístřešek č. 4)
vše v k.ú. Nová Ulice, v obci Olomouc, v místě nad chodníkem se schodištěm a opěrnou zdí.
rozhodl takto:
Podle ustanovení § 132 odst. 2 písm. e) a § 139 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad

nařizuje
vlastníku staveb, kterým je neznámá osoba zastoupená v řízení opatrovníkem: ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ 28658094, se sídlem na adrese Na Střelnici 1212/39, 779 00
Olomouc
provedení udržovacích prací na
přístřešku č. 1 mezi bytovými domy I.P.Pavlova 93, 95 a I.P.Pavlova 85, 87, 89 a 91
přístřešku č. 2 mezi bytovými domy Hraniční 1, 3 a Hraniční 5, 7, 9 a 11
přístřešku č. 3 mezi bytovými domy Hraniční 13, 15 a Hraniční 17, 19, 21 a 23
přístřešku č. 4 mezi bytovými domy Hraniční 33, 35 a Hraniční 25, 27, 29 a 31
umístěných
na pozemku parc.č. 1077, ostatní plocha (přístřešek č. 1)
na pozemku parc.č. 1078, ostatní plocha (přístřešek č. 2 a 3)
na pozemku parc.č. 1079, ostatní plocha (přístřešek č. 4)

vše v k.ú. Nová Ulice, v obci Olomouc, v místě nad chodníkem se schodištěm a opěrnou zdí,
z důvodu, že stavby nejsou řádně udržovány a svým závadným stavem ohrožují život a zdraví osob
nebo zvířat.
Popis staveb:
Jedná se o přízemní jednopodlažní přístřešky zastřešené železobetonovou deskou uloženou na ocelové
konstrukci (průvlaky a sloupy). Přístřešky se nachází mezi panelovými bytovými domy. Pod přístřešky
je zpevněná plocha - chodník, opěrná zídka se zábradlím a schodištěm, které slouží k vyrovnání různé
výškové úrovně terénu.
Popis nařizovaných udržovacích prací:
Přístřešek :1
Nátěr ocelové konstrukce, odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním materiálem.
Přístřešek č. 2:
Nátěr ocelové konstrukce, odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním materiálem.
Přístřešek č. 3:
Odstranění náletové zeleně na střeše, položení hydroizolace, odstranění nesoudržného krytí betonu a
zapravení sanačním materiálem, nátěr ocelové konstrukce.Vyčištění střešní vpusti.
Přístřešek č. 4:
Nátěr ocelové konstrukce, odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním materiálem.
Udržovací práce budou provedeny nejpozději do 31.10.2020 a jejich provedení bude po jejich
dokončení oznámeno stavebnímu úřadu.

Při provádění udržovacích pracích musí být dodrženy tyto podmínky:
1. S odpadem, který vznikne během provádění udržovacích prací, bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
vydanými na jeho základě.
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je neznámá osoba zastoupená v řízení
opatrovníkem: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ 28658094, se sídlem na adrese Na
Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc 3.

Odůvodnění
Při vydání tohoto rozhodnutí stavební úřad vycházel z poznatků získaných při své úřední činnosti,
jak jsou zaznamenány v protokolu z kontrolní prohlídky ze dne 17.10.2019 včetně jeho přílohy
(fotodokumentace pořízená na místě samém). Při kontrolní prohlídce dne 17.10. 2019 konané za
účelem zjištění stavebně technického stavu 4 přístřešků mezi bytovými domy, které jsou umístěny na
pozemku parc. č. 1077, ostatní plocha (přístřešek č. 1), na pozemku parc.č. 1078, ostatní plocha
(přístřešek č. 2 a 3) a na pozemku parc.č. 1079, ostatní plocha (přístřešek č. 4), vše v k.ú. Nová
Ulice, v obci Olomouc, v místě nad chodníkem se schodištěm a opěrnou zdí, a statického posouzení ke
kontrolní prohlídce 11/2019 vypracovaného Ing. J. Vyhnálkem autorizovaným inženýrem pro statiku
a dynamiku staveb, stavební úřad zjistil, že uvedené stavby nejsou řádně udržovány a svým závadným
stavem ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat. Při kontrolní prohlídce bylo konkrétně zjištěno, že
přístřešek č. 1 se jeví staticky v pořádku, drobná trhlina nad podporou od ul. I.P.Pavlova. U přístřešku
č. 2 dochází k oddělování okrajů betonové desky v obou směrech. Od dětského hřiště hrozí už
odpadnutí. Dochází k prosakování vody přes plášť. U přístřešku č. 3 jsou trhliny nad podporou a
náletová zeleň. U přístřešku č. 4 dochází k prosakování a ke korozi spodní výztuže. Zjištění při
kontrolní prohlídce byla následně doplněna Statickým posudkem ke kontrolní prohlídce z 11/2019
vypracovaného Ing. J. Vyhnálkem, Ph.D. autorizovaným statikem pro statiku a dynamiku staveb ze
kterého vyplývá následující:: Na konstrukci jsou viditelné trhliny nad podporou, nejvíc patrné u č. 1314 a 17-23, u ostatních přístřešků pouze vlasové, pokud jsou vůbec viditelné.
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Zespodu je viditelná pokládková výztuž, která se v době stavby používala pro vymezení krytí
výztuže, pouze ojediněle by se mohlo jednat o nosnou výztuž, kterou při stavbě prošlápli. Stav
konstrukce odpovídá stáří a patrně nedostatečné údržbě. Na třech přístřešcích je patrná alespoň
minimální údržba – na střeše nejsou nálety, venkovní omítka se místy jeví jako zahrazená, na objektu,
který je předmětem stížností, je na střeše řada náletů a nezdá se, že by od doby stavby byla prováděna
jakákoliv údržba.
Ocelová konstrukce, tzn. průvlaky a sloupy, je bez závad. Je na ní patrná počínající koroze, bylo
by nanejvýš vhodné konstrukci natřít.
Problémy se založením nejsou, svislé posuny nejsou viditelné ani na obkladu zateplení bytových
domů.
Celkový stav přístřešků lze hodnotit jako uspokojivý, s výjimkou přístřešku mezi domy 13-15 a
17-23, který je hodnocen jako špatný až velmi špatný.
U všech přístřešků je nutné odstranění nesoudržného krytí betonu. U přístřešku mezi domy 13-23
je nutné odstranění náletů a prohlídka těsnosti krytiny.
Ze spisového materiálu je zřejmé, že se jedná o 4 přístřešky mezi bytovými domy, které jsou
umístěny na pozemku parc. č. 1077, ostatní plocha (přístřešek č. 1), na pozemku parc.č. 1078, ostatní
plocha (přístřešek č. 2 a 3) a na pozemku parc.č. 1079, ostatní plocha (přístřešek č. 4), vše v k.ú.
Nová Ulice, v obci Olomouc, v místě nad chodníkem se schodištěm a opěrnou zdí. Posouzením
stavebně technického stavu jednotlivých přístřešků dospěl stavební úřad k závěru, že je nezbytné, aby
byly provedeny následující udržovací práce: U přístřešku č. 1 je nutné provést nátěr ocelové
konstrukce, odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním materiálem. U přístřešku č. 2
je nutné provést nátěr ocelové konstrukce, odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním
materiálem. U přístřešku č. 3 je nutné provést odstranění náletové zeleně na střeše, položení
hydroizolace, odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním materiálem, nátěr ocelové
konstrukce.Vyčištění střešní vpusti. U přístřešku č. 4 je nutné provést nátěr ocelové konstrukce,
odstranění nesoudržného krytí betonu a zapravení sanačním materiálem.
Dle ust. § 139 odst. 1 stavebního zákona platí, že není-li stavba řádně udržována, může stavební
úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby.
Nařízením údržby stavby je sledován veřejný zájem, tj. aby stavba neohrožovala život a zdraví
osob a zvířat, bezpečnost a životní prostředí a rovněž sousední stavby nebo aby svým stavem
nezpůsobovala jiné škody či ztráty.
Pro účely dozorové činnosti stavebního úřadu je stavebním zákonem specifikováno, v čem je
spatřován veřejný zájem, pro jehož zachování je stavební úřad oprávněn činit úkony ke zjednání
nápravy. Podle ust. § 132 odst. 1 stavebního zákona stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad
zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných osob zájmů právnických a
fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných
k jeho provedení. Podle ust. § 132 odst. 2 písm. e) stavebního zákona jsou pak ve veřejném zájmu
oprávněny nařídit provedení udržovacích prací, přičemž veřejné zájmy jsou pro účely stavebního
zákona jako celku blíže specifikovány v ust. § 132 odst. 3 stavebního zákona a spočívají mimo jiné
hlavně v požadavcích, aby stavba neohrožovala především život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost,
životní prostředí či sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Z uvedeného vyplývá,
že prostřednictvím požadavků dle ust. § 132 odst. 3 stavebního zákona je chráněno ať již přímo nebo
zprostředkovaně široké spektrum společenských zájmů. Podle ust. § 133 odst. 2 písm. g) stavebního
zákona stavební úřad při kontrolní prohlídce zjišťuje zda je řádně prováděna údržba stavby. Pakliže
stavební úřad při kontrolní prohlídce zjistí, že stavba není řádně udržována, postupuje striktně dle
legislativní úpravy v ust. § 139 stavebního zákona, které řeší problematiku nařízení udržovacích prací
na stavbě.
Údržbou stavby se dle ust. § 3 odst. 4 stavebního zákona rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její
dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její
uživatelnost. Provádění řádné údržby stavby po celou dobu její existence patří mezi základní
povinnosti jejího vlastníka (ust. § 154 stavebního zákona). Jelikož vlastník přístřešků porušil svoji
povinnost řádně udržovat stavby, přistoupil stavební úřad ke zjednání nápravy a tímto rozhodnutím mu
údržbu staveb nařídil.
Stavební úřad v souladu s ust. § 46 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení opatřením ze
dne 20.1.2020 pod č.j. SMOL/251452/2019/OS/PS/Bui zahájení řízení v předmětné věci a usnesením
podle § 36 odst. 1 správního řádu určil lhůtu 10 dnů, ve které účastníci řízení mohli v řízení vznést své
námitky, důkazy a činit jiné návrhy. V souladu s ust. § 46 odst. 1 správního řádu je řízení z moci
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úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi řízení uvedenému v ust.
§ 27 odst. 1 správního řádu, a to doručením oznámení nebo ústním prohlášením, a není-li tento
účastník řízení znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi. Jak už bylo uvedeno shora, vlastníkem
přístřešků je neznámá osoba, které nelze oznámení o zahájení řízení doručit. V tomto případě tedy
bylo správní řízení zahájeno doručením citovaného opatření účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 2
správního řádu. Správní řízení bylo tedy zahájeno dne 6.2.2020. Uvedené tvrzení stavební úřad
zastává z toho důvodu, že v ust. § 32 odst. 3 správního řádu je uvedeno, že nejde-li o účastníka řízení,
kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán opatrovníka dle odstavce
2 písm. d) a e) neustanoví a účastníkům tam uvedeným doručuje veřejnou vyhláškou. Jelikož v tomto
případě se neznámému vlastníkovi přístřešků ukládá povinnost, nemohlo mu být v řízení doručováno
veřejnou vyhláškou a zároveň správní orgán musel tomuto účastníkovi řízení ustanovit opatrovníka.
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi stavební úřad přistoupil k ustanovení opatrovníka
neznámé osobě – vlastníkovi přístřešků. Dne 17.2.2020 přípisem č.j. SMOL/043456/2020/OS/PS/Bui
oznámil účastníkům řízení zahájení řízení o ustanovení opatrovníka neznámé osobě. V uvedeném
přípisu stavební úřad sdělil, že má v úmyslu ustanovit opatrovníkem pro neznámou osobu
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ 28658094, se sídlem na adrese Na Střelnici
1212/39, 779 00 Olomouc. V přípisu ze dne 17.2.2020 byl opatrovník poučen o svých právech a
povinnostech.
Dne 5.3.2020 vydal stavební úřad usnesení č.j. SMOL/066325/2020/OS/PS/Bui, kterým ustanovil
účastníku řízení– vlastníkovi výše uvedených přístřešků, tedy osobě, která není známa, opatrovníka
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ 28658094, se sídlem na adrese Na Střelnici
1212/39, 779 00 Olomouc (dále také jen „opatrovník“).
Následně
stavební
úřad
zaslal
ustanovenému
opatrovníkovi
přípis
č.j.
SMOL/083757/2020/OS/PS/Bui ze dne 2.04.2020, kterým mu oznámil zahájení řízení o nařízení
udržovacích prací přístřešků a stanovil mu lhůtu v trvání 10 dní, ve které opatrovník mohl nahlédnout
do spisu, případně se k vedenému řízení vyjádřit. Tohoto svého práva opatrovník nevyužil.
Jako poslední úkon před vydáním rozhodnutí ve věci stavební úřad zaslal účastníkům řízení
opatření č.j. SMOL/088889/2020/OS/PS/Bui ze dne 15.4..2020, ve kterém je upozornil, že
nashromáždil veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí a umožnil jim ve lhůtě 10 dní do nich
nahlédnout, případně se k nim vyjádřit. Žádný z účastníků řízení tohoto svého práva nevyužil.
Účastníci řízení v řízení o nařízení udržovacích prací na stavbě byli určeni dle ust. § 142
stavebního zákona v návaznosti na § 27 odst. 3 správního řádu takto:
- účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu je vlastník staveb přístřešků, kterým je
neznámá osoba zastoupená v řízení opatrovníkem: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ
28658094, se sídlem na adrese Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc;
- účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu je Statutární město Olomouc zastoupené
odborem majetkoprávním MMOl, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc, jako vlastník pozemků parc. č.
604/2, parc. č. 651/3 a parc. č. 1075, vše v k. ú. Nová Ulice, v obci Olomouc, na nichž jsou přístřešky
postaveny, Statutární město Olomouc zastoupené odbor dopravy a územního rozvoje MMOl,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 jako vlastník chodníku se schodištěm a opěrnou zdí
pod přístřešky a vlastníci sousedních staveb panelových bytových domů:
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 6, 5 ulice I.P.Pavlova č. or. 93,
95 na pozemcích parc. č. st. 1326, st. 1325 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 1, 2, 3 a 4 ulice I.P.Pavlova č.
or. 85, 87, 89 a 91, na pozemcích parc. č. st. 1330, st. 1329, st. 1328 a st. 1327 zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Nová Ulic,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 7, 8 ulice Hraniční č. or. 1, 3 na
pozemcích parc. č. st. 1337, st. 1338 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 9, 10, 11, 12, ulice Hraniční č.
or. 5, 7, 9, 11, na pozemcích parc. č. st. 1339, st. 1340, st. 1341 a st. 1342 zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Nová Ulice. 3
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 13, 14, ulice Hraniční č. or. 13,
15 na pozemcích parc. č. st. 1337, st. 1338 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 15, 16, 17 a 18, ulice Hraniční
č. or. 17, 19, 21 a 23, na pozemcích parc. č. st. 1339, st. 1340, st. 1341 a st. 1342 zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Nová Ulice.

4

– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 23, 24, ulice Hraniční č. or. 33,
35 na pozemcích parc. č. st. 1344, st. 1343 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 19, 20, 21 a 22, ulice Hraniční
č. or. 25, 27, 29 a 31, na pozemcích parc. č. st. 1348, st. 1347, st. 1346 a st. 1345 zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Nová Ulice.
Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat
písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4 správního řádu, veřejnou vyhláškou. To se
netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi;
těmto účastníkům se doručuje jednotlivě. Dle ust. §144 odst. 1 správního řádu se rozumí řízení
s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky. Vzhledem k tomu, že v řízení o nařízení
udržovacích prací je více jak 30 účastníků řízení, byly písemnosti s ohledem na výše uvedené
doručovány veřejnou vyhláškou ( § 25 odst. 2 správního řádu).
Stavební úřad k provedení udržovacích prací určil termín
nejpozději do 31.10.2020
, do něhož mají být shora citované práce provedeny. Podle stavebního úřadu je takto stanovená lhůta
dostatečná a přiměřená k tomu, aby vlastník staveb, neznámá osoba zastoupená v tomto řízení
opatrovníkem, mohl uloženou povinnost dobrovolně splnit, ale současně nebyl ohrožen samotný účel
řízení o nařízení udržovacích prací na stavbách (ochrana života a zdraví osob). Při určování lhůty ke
splnění povinnosti stavební úřad zejména přihlédl k tomu, že stavby přístřešků jsou v důsledku
zanedbání řádné údržby v závadném stavebně technickém stavu a otálení s provedením udržovacích
prací by tento stav mohlo ještě zhoršit. Stanovenou lhůtu považuje stavební úřad k provedení
udržovacích prací za dostačující, neboť se jedná o 4 čtyři přístřešky s tím, že nařizované udržovací
práce nejsou technicky náročné.
Stavební úřad dále upozorňuje, že při provádění udržovacích prací je nutné dodržovat platné
obecně závazné právní předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
S důrazem na zajištění ochrany životní prostředí stavební úřad považoval za žádoucí upozornit
vlastníka stavby, že při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s prováděním udržovacích prací je
povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě.
S odkazem na výše uvedené skutečnosti stavební úřad konstatuje, že zákonné podmínky pro nařízení
udržovacích prací na stavbách přístřešků jsou splněny, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 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 ust. § 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:
účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ( vlastník ) opatrovník:
1. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ 28658094, se sídlem na adrese Na Střelnici
1212/39, 779 00 Olomouc,
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu :
2. účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu
města Olomouce.
– Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
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– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 6, 5 ulice I.P.Pavlova č. or. 93,
95 na pozemcích parc. č. st. 1326, st. 1325 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 1, 2, 3 a 4 ulice I.P.Pavlova č.
or. 85, 87, 89 a 91, na pozemcích parc. č. st. 1330, st. 1329, st. 1328 a st. 1327 zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Nová Ulic,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 7, 8 ulice Hraniční č. or. 1, 3 na
pozemcích parc. č. st. 1337, st. 1338 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 9, 10, 11, 12, ulice Hraniční č.
or. 5, 7, 9, 11, na pozemcích parc. č. st. 1339, st. 1340, st. 1341 a st. 1342 zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Nová Ulice. 3
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 13, 14, ulice Hraniční č. or. 13,
15 na pozemcích parc. č. st. 1337, st. 1338 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 15, 16, 17 a 18, ulice Hraniční
č. or. 17, 19, 21 a 23, na pozemcích parc. č. st. 1339, st. 1340, st. 1341 a st. 1342 zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Nová Ulice.
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 23, 24, ulice Hraniční č. or. 33,
35 na pozemcích parc. č. st. 1344, st. 1343 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice,
– vlastníci bytového domu obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č. p. 19, 20, 21 a 22, ulice Hraniční
č. or. 25, 27, 29 a 31, na pozemcích parc. č. st. 1348, st. 1347, st. 1346 a st. 1345 zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Nová Ulice.

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Na vědomí :
3. spis

Předmětná písemnost je doručována dle § 25 odst. 1, odst. 2 správního řádu, jelikož se jedná o
řízení s velkým počtem účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu s odkazem na § 144 odst. 6
správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se
vyvěšuje na úřední desce Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce
www.olomouc.eu.
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