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V Olomouci 29.07.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Vladimíra Hučínová, dveře č. 4.31
Telefon: 588488317
E-mail:
vladimira.hucinova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Obchodní centrum Olomouc, Hněvotínská ulice - vodní díla“

OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření
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), ve znění pozdějších předpisů, dle § 115 vodního zákona a § 112
stavebního zákona
o z n a m u j e,
že stavebník Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, Bělohorská 2428/203, Praha 6-Břevnov,
169 00 Praha 69, v zastoupení spol. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., IČO: 25849280, Tylova 1136/4,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, požádal podáním ze dne 24.02.2020 u odboru životního prostředí Magistrátu
města Olomouce o vydání rozhodnutí:
1) povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi (retence srážkových vod a
jejich řízené odvádění do kanalizace) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona, v rámci
stavby
„Obchodní centrum Olomouc, Hněvotínská ulice - vodní díla“
na pozemcích parc.č. 613/1; st. 1093, katastrální území 710687|Neředín, obec 500496|Olomouc, Olomoucký
kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační
určení polohy (souřadnice X;Y: 1 122 285,78; 549 057,4).
Retenční objekt srážkových vod byl navržen dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod na
návrhový déšť s periodicitou n = 0,2. Objem retenční nádrže 280,70 m3 se vyprázdní za cca 6 hod. Srážkové
vody budou řízeně odváděny do nově navržené jednotné kanalizace ústící do stávající jednotné kanalizace na
ul. Hněvotínská v max. množství 12,20 l/s .
Účel nakládání – retence povrchových (srážkových) vod z areálu „Obchodního centra Olomouc,
Hněvotínská ulice“ v retenční nádrži.
Doba, na kterou je povolení požadováno - po dobu životnosti vodního díla.

2) povolení stavby
„Obchodní centrum Olomouc, Hněvotínská ulice - vodní díla.“
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, na pozemcích parc. č. 612/19 v
k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/37 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha,
parc. č. 613/1 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 1093 v k.ú. Neředín, obec Olomouc,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1094 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. st. 1095 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1096 v k.ú. Neředín, obec
Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1097 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 238/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 631/1 v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, ostatní plocha, a to konkrétně následujících objektů:
IO 03.1 Vodovod
na pozemcích parc.č. 612/19; 612/37; 613/1; st. 1093; katastrální území 710687|Neředín; obec
500496|Olomouc, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy
(souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 122 318,66, 549 039,64; 1 122 215,02, 549 076,4).
IO 04.1 Jednotná kanalizace
na pozemcích parc.č. 612/19; 613/1; 238/1; 631/1, katastrální území 710687|Neředín;710717|Nová Ulice,
obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy
(souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 122 205,64, 549 063,02; 1 122 323,41, 549 013,76).
IO 04.3 Areálová kanalizace - dešťová kanalizace (čistá+zaolejovaná)
na pozemcích parc.č. 613/1; st. 1093; st. 1094; st. 1095; st. 1096; st. 1097; katastrální území
710687|Neředín; obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 122 301,03, 549 055,39; 1 122 342,41,
549 174,16).
IO 04.3 Areálová kanalizace - retenční nádrž
na pozemcích parc.č. 613/1; st. 1093; katastrální území 710687|Neředín; obec 500496|Olomouc,
Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 122 285,78, 549 057,4).
IO 04.3 Areálová kanalizace - odlučovač lehkých kapalin
na pozemku parc.č. st. 1093, katastrální území 710687|Neředín, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj,
HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení
polohy (souřadnice X;Y: 1 122 267,15, 549 064,02).
Lapák tuků
na pozemcích parc.č. st. 1097; 613/1, katastrální území 710687|Neředín, obec 500496|Olomouc,
Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 122 244,77, 549 107,78).
Popis stavby:
IO 03.1 Vodovod
Zásobování areálu Obchodního centra Olomouc, Hněvotínská ulice navrženo novým vodovodním řadem,
napojeným na přeložku vodovodu LT DN 200 v ul. Hněvotínská, která musí být vybudována v předstihu
(součást stavby Okružní křižovatka a úprava komunikací Hněvotínská – Okružní v Olomouci). Výhledově se
uvažuje s prodloužením navrženého vodovodního řadu pro další rozvojové plochy a případným
zaokruhováním s uvažovanou výstavbou vodovodu DN 200 napojeného na tlakové pásmo IIa s řídícím
vodojemem věžovým.
Vodovod je navržen z tlakových trub litinových hrdlových DN 150 mm, délky 110,3 m. Tlaková tř. min. 40.
Vnitřní vyložení z cementové malty vysokopevnostního cementu, vně povlak ze slitiny zinku a hliníku a
s krycí vrstvou. Napojení na vysazenou odbočku se šoupátkem a zaslepení v rámci budování přeložky
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vodovodu LT DN 200. Potrubí se uloží do pískového lože min. tl. 100 mm, pískový obsyp do výšky 300 mm
nad vrchol trub na který se uloží výstražná fólie. Na potrubí se položí vyhledávací vodič.
Odbočky a patková kolena budou opatřeny betonovými opěrnými bloky. Podzemní hydranty na trase budou
sloužit k odkalení a odvzdušnění a jako vnější požární zabezpečení objektů. Šoupatka a hydranty budou
v terénu vyznačeny na štítcích.
Řešené území se nachází ve vyšším tlakovém pásmu IIb, zásobovaném z vodojemu Křelov.
Bilance potřeby vody –
Denní 7,26 m3, měsíční 217,80 m3, roční 2614 m3.
Výhled – bytové domy ul. Okružní, Olomouc (zastavovací studie) – bilance potřeby vody
Denní 35,00 m3, měsíční 1050,00 m3, roční 12 600 m3.
IO 04.1 Jednotná kanalizace
Odvedení srážkových a odpadních vod z areálu Obchodního centra Olomouc, Hněvotínská ulice navrženo
jednotnou kanalizací, která se napojí do stávající kanalizační šachty v ul. Hněvotínská a ukončena bude na
hranici pro výhledové prodloužení trasy. Na navrženou jednotnou kanalizaci se přepojí stávající objekty.
Jednotná kanalizace je navržena z kameninových hrdlových trub DN 300 (tř. 240) délky 129,00 m. Uložení
potrubí nna betonovou základovou desku bez pražců. Pod základovou deskou bude provedeno hutněné
štěrkopískové lože frakce 0/16 mm. Po provedení zkoušek vodotěsnosti bude kanalizace obetonována do 1/3
profilu. Nad vrcholem trub se provede na výšku 300 mm hutněný obsyp stejné frakce jako lože.
Šachty na kanalizaci budou z prefa betonových dílců o průměru DN 1000, tl. skruží 120 mm, opatřené
stupadly s PE povlakem. Dno prefa lité do forem – perfekt (v případě kruhového prefabrikovaného dna
obložení kynety a nástupnice kameninou. V šachtovém kónusu bude osazeno stupadlo kapsové. Šachty
budou zakryté litinovým poklopem bez odvětrání, s pantem, pro zatížení D400 o profilu DN 600 mm.
Odtoková šachta z RN s osazením nerezového vírového ventilu, regulovaný odtok Q3 = 12,20 l/s. Osazení
šachet shodně s niveletou komunikace. Pod šachtami bude vrstva podkladního betonu tl. 100 mm, beton
C12/16.
Hydrotechnický výpočet odtoku srážkových vod a splaškových vod
Periodicita:
p= 0,2
Intenzita návrhového deště:
i = 206 l/s.ha
Celková odvodňovaná plocha A = 8 633,04 m2, redukovaná plocha Ar = 3 009,48 m2.
Stávající severní část areálu, návrhový odtok Q15 (konvenční způsob) = 62,00 l/s.
Regulovaný odtok z nově navrhované plochy veřejného prostranství Q1 = 1,60 l/s, Q2 = 1,6 l/s.
Regulovaný odtok z areálu obchodního centra 12,20 l/s.
Množství odpadních splaškových vod z obchodního centra Qdenní=7,26 m3.
Množství odpadních splaškových vod výhled bytové domy ul. Okružní, Olomouc Qdenní=35,0 m3.
IO 04.3 Areálová kanalizace – dešťová (ze střech a z komunikačních ploch)
Podle principů HDV je odkanalizování řešeno dle majetkových vztahů, aby byl zachován vlastnický princip.
Zařízení HDV bude umístěno na pozemku vlastníka, ze kterého budou srážkové vody regulovaně odváděny.
Návrh vychází z posouzení hydrogeologických poměrů. Pod vrstvou navážek se nacházejí jíly. Zeminy s
koeficientem hydraulické vodivosti n.10-7 - n.10-8 m/s, jedná se o zeminy velmi slabě propustné. Dle IGP (fa
G – Consult, spol.s.r.o.) lze ustálenou hladinu podzemní vody předpokládat v hloubce cca 4,50 m pod p.t.
vysoce agresivní na ocelové konstrukce. Z archívního vrtu V – 386 poskytnutého od RNDr. Vavrdy je
hladina podzemní vody na úrovni 6,35 m pod terénem.
Dle Koncepce vodního hospodářství města Olomouce přísluší řešená plocha k ploše 14/055P o rozloze 3,002
ha, řízený odtok 27,0 l/s. Odtok z dílčích ploch je stanoven poměrově ke stanovenému odtoku. V souladu s
KVHOL je navrženo odkanalizování řešeného území do stoky BVIII v ulici Hněvotínská.
V areálu je navržena oddílná kanalizace, napojená prostřednictvím kanalizační přípojky do nově navržené
jednotné kanalizace kolmo na ul. Hněvotínská. Kanalizační přípojka bude odvádět regulované srážkové vody
z komunikačních ploch a ze střechy objektu včetně vod splaškových. Kanalizační přípojka a areálová
splašková kanalizace nejsou předmětem tohoto povolení (byly povoleny územním rozhodnutím).
Hydrotechnický výpočet odtoku srážkových vod a odlučovače lehkých kapalin
Periodicita:
p= 0,2
Intenzita návrhového deště:
i = 206 l/s.ha
Celková odvodňovaná plocha A = 13 505,23 m2, redukovaná plocha Ar = 11 212,56 m2.
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Návrhový odtok Q15 (konvenční způsob) = 229,38 l/s
Roční odtok Qr = 6167,0 m3/rok
Objem retenčního zařízení je stanoven dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
Povolený regulovaný odtok srážkových vod z areálu tedy z RN č. 3 Q = 12,20 l/s.
Min. užitný objem retenční nádrže V3 = 280,70 m3.
Doba prázdnění retenční nádrže T = 6 hod.
Odvodňovaná dlážděná plocha do ORL = 143,47 m2.
Je navržen odlučovač ropných látek, návrhový průtok Q = 80 l/s.
Dešťová kanalizace
Srážkové vody ze střechy objektu i z komunikačních ploch budou odvedeny do retenční nádrže s
regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem. Srážkové vody z komunikačních ploch budou
předčištěny v odlučovači ropných látek.
Dešťová kanalizace v místě prostupu přes opěrnou zeď bude uložena do chráničky.
Podmínkou tohoto řešení je vybudování přeložky kanalizace, která odkanalizovává severní část nad řešeným
územím a přepojení na nově navrhovanou jednotnou kanalizaci (přepojení není předmětem tohoto povolení).
Kanalizace dešťová je navržena z kanalizačních trub hladkých z PVC, SN 12 –
DN 200 délky 130,80 m,
DN 250 délky 41,50 m,
DN 300 délky 66,20 m,
DN 400 délky 34,60 m
DN 500 délky 64,80 m,
DN 400 délky 5,0 m.
Bezpečnostní přepad z retenční nádrže bude ze stejného materiálu DN 250 délky 2,60 m.
Ocelová chránička DN 400 délky 5,0 m.
Šachty na kanalizaci budou z prefa betonových dílců včetně dna o průměru DN 1000, tl. skruží 120 mm,
opatřené stupadly s PE povlakem. Šachta s regulátorem odtoku bude o průměru DN 1200, tl. skruží 150 mm.
V šachtovém kónusu bude osazeno stupadlo kapsové. Šachty budou zakryté litinovým poklopem bez
odvětrání, s pantem, pro zatížení D400 o profilu DN 625 mm. Odtoková šachta z RN s osazením nerezového
vírového ventilu, regulovaný odtok Q3 = 12,20 l/s. Osazení šachet shodně s niveletou komunikace, v zeleni
bez převýšení. Pod šachtami bude vrstva podkladního betonu tl. 100 mm, beton C12/16.
Akumulace srážkových vod
Akumulace srážkových vod je navržena ve vodotěsné retenční nádrži RN č. 3 o užitném objemu V3 =
280,70 m3.
RN č. 3 bude monolitická železobetonová kruhová konstrukce s vybetonovaným mezikružím a se vstupním
komínkem. Tl. stěn a dna 250 mm, strop tl. 350 mm. Vnitřní průměr RN ø 19 250 mm, vnitřní průměr
mezikruží bude ø 6 000 mm, světlá výška 2 100 mm. Nádrž bude opatřena z vnější strany a vnitřní strany
Xypexem.
Na
odtoku,
ve
dně
nádrže,
bude
provedeno kaliště,
vnitřní
rozměry
1 250 x 1 250 mm, hloubka 500 mm. Uvažuje se podzemní voda nad základovou spárou.
Vstupy do nádrže budou zakryty litinovými poklopy s pantem, uzamykatelnými, průměru DN 625 mm,
s rámem, zatížení D 400, jeden s odvětráním, druhý bez odvětrání. V retenční nádrži se osadí kompozitní
žebříky, příčle budou opatřeny protiskluzovou úpravou. Žebříky se pevně přikotví do stěny šachty. Retenční
nádrže se musí pravidelně kontrolovat a čistit.
Beton min. C25/30 XA1. Maximální hloubka průsaku 50 mm (vodostavebný beton). Ve stěnách budou
provedeny otvory pro potrubí a prostupy budou utěsněny segmentovým těsněním. RN se osadí na rovnou
betonovou podkladní desku tl. 100 mm, beton C16/20. Pod ní se provede štěrkopískový podsyp tl. 150 mm.
Odlučovač ropných látek (lehkých kapalin dále jen ORL)
Je navržen prefabrikovaný ŽB, kruhový včetně stropní desky. ORL bude gravitačně koalescenční typ AS
TOP 80 VF/EO/B, Q = 80 l/s, uložen do podzemní vody. Výstupní hodnota vyčištění C10 – C40 do 5,0 mg/l.
Umístěn v zeleni. Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody bude ORL dodatečně přikotven k podkladní
desce pomocí kotev. Vstupní komínek z prefa dílců, zakrytý litinovým poklopem o průměru ø 625 mm, bez
odvětrání, zatížení D 400. ORL se osadí na rovnou železobetonou podkladní desku tl. 150 mm, vyztuženou
sítí KARI 2 x AQ 60 při horním a spodním okraji, beton C16/20. Pod ní se provede štěrkové lože tl. 150 mm.
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Odlučovač ropných látek bude bez zdvihacího zařízení pro výměnu koalescenčního filtru (hmotnost filtru je
zanedbatelná).
Zemní práce obecný popis pro všechny IO
Dle IGP (fa G – Consult, spol.s.r.o.) lze ustálenou hladinu podzemní vody předpokládat v hloubce cca 4,50
m pod p.t. vysoce agresivní na ocelové konstrukce. Z archívního vrtu V – 386 poskytnutého od RNDr.
Vavrdy je hladina podzemní vody na úrovni 6,35 m pod terénem.
Předpokládá se, že v základové spáře nebude zastižena spodní voda. V případě výskytu bude vlastní rýha
opatřena štěrkovým dnem s podélnou jednostrannou drenáží, která bude po položení potrubí zaslepena a na
několika místech přerušena, aby se zabránilo proudění spodní vody. Z výkopové jámy bude spodní voda
čerpána přímo z jímek a odváděna mimo výkopovou jámu.
V místě křížení se stávajícími sítěmi (kabely) musí být prováděn pouze ruční výkop a to min. 2,0 m na
každou stranu křižujícího vedení.
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.
Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu s požadavky vlastníků a správců. U překopů
musí být zajištěno bezpečné užívání přilehlých částí ostatním účastníkům provozu.
Před zahájením zemních prací nutno nechat investorem vytyčit polohu všech stávajících podzemních vedení,
aby nedošlo k jejich poškození.
V rámci SO 01 Obchodní centrum – TPS – Zdravotně technické instalace je navrženo na tukové
kanalizaci předčisticí zařízení - lapák tuků velikosti 4 (pro denní prodej cca 730 kg masa a uzenin).
Domovní přípojky vodovodu a kanalizace, uliční vpusti a dešťové přípojky nejsou předmětem vodoprávního
řízení.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracovala spol. ALFAPROJEKT OLOMOUC,
a.s., IČO: 25849280, Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 a ověřila Ing. Dagmar Stratilová,
autorizovaná inženýrka pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 1201963, pod
zak.č. 8-038/116/01, v 04/2019 a 11/2019.
Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.
K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:
- Žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 24.02.2020,
- žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne 24.02.2020,
- projekt stavby, který vypracovala společnost ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., IČO: 258 49 280,
Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, Ing. Dagmar Stratilová, autorizovaná inženýrka pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 1201963, pod zak.č. 8-038/116/01, v 04/2019 a 11/2019,
- plná moc,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- územní rozhodnutí č. 135/2018, vydané MMOl, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j.
SMOL/190871/2018/OS/US/Cer dne 12.9.2018 s nabytím právní moci dne 7.12.2018,
- závazné stanovisko vydané MMOl, odb. stavebním, odd. územně správním (§ 15 odst. 2 stavebního
zákona), č.j. SMOL/054610/2020/OS/US/Cer ze dne 24.02.2020,
Závazná stanoviska - závazné stanovisko MMOl, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako
dotčeného orgánu v oblasti odpadového hospodářství, č.j. SMOL/226607/2019/OZP/OOSSO/Jah ze dne
28.08.2019, číslo spisu S-SMOL/198898/2019/OZP,
- závazné stanovisko MMOl, odb. životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů,
dotčeného orgánu v oblasti ochrany ovzduší č.j. SMOL/229488/2019/OOSSO/Hyb z 02.09.2019, spisová
zn. S-SMOL/198897/2019/OZP,
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje č.j. KHSOC/41263/2019/OC/HOK, spis.
zn.KHSOC/36063/2019 ze dne 7.1.2020 ,
- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-4290-2/2019 z 22.10.2019,
- souhlasné závazné stanovisko MMOl, odboru stavebního, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací k PD pro Územní řízení č.j. SMOL/214250/2017/OS/PK/Pav,
sp. zn.
S-SMOL/167575/2017/OS ,
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Rozhodnutí –
- rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – závěr
zjišťovacího řízení ve věci stavby „Kaufland – Okružní, Olomouc“, k.ú. Neředín nemá významný vliv na
životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí,
- rozhodnutí MMOl, odb. životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les č.j. SMOL/143739/2018/OZP/PKZ/Kol z 12.6.2018.
Souhlasy se stavbou od vlastníků dotčených pozemků a staveb - souhlas se stavbou od vlastníka pozemků dotčených stavbou veřejného vodovodu IO 03.1 Vodovod p.č.
612/37 k.ú. Neředín, veřejné kanalizace IO 04.1 Jednotná kanalizace 238/1, 631/1 k.ú. Nová Ulice SMOl, odb. majetkoprávního v situačním plánu stavby.
Ostatní stanoviska, vyjádření a smlouvy - stanovisko MMOl, odb. životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství k PD pro územní řízení
obsažené v souhrnném stanovisku MMOl, OŽP č.j. SMOL/117242/2017/OZP/OVZD/Len ze
14.06.2017, spis. zn. S-SMOL/117242/2017/OZP
- posouzení žádosti o závazné stanovisko MMOl, odb. životního prostředí, odd. vodního hospodářství č.j.
SMOL/226356/2019/OZP/VH/Huc z 28.8.2019
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM-34851/2019/5203/Mnov ze dne 12.09.2019,
- vyjádření SMOL, odboru dopravy a územního rozvoje, odd. majetkové správy a údržby komunikací č.j.
SMOL/221715/2019/ODUR/MSUK/Šku z 28.8.2019, sp. zn. S-SMOL/198894/2019/ODUR.
Vyjádření vlastníků a provozovatelů inž. sítí k jejich dotčení, přeložkám a k jejich existenci:
- Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/19100010130/19/Mik z 06.08.2019,
- České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/246550/2020 z 20.05.2020,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 599139/19 z 09.04.2019,
- itself s.r.o. ze dne 26.04.20197 pod č.j.:19/001762, platnost do 25.04.2021,
- GridServices, s.r.o., zn. 5001936361 z 25.06.2019 (stanovisko k povolení stavby ÚR +
SP),
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu pro
umístění stavby v ochranném pásmu TI a souhlas s výstavbou zájmovém území č.j.
E21382/20 z 19.5.2020,
- Nej.cz s.r.o. Praha zn. VYJNEJ-2020-02468-01 ze 26.05.2020,
- MERIT GROUP a.s. Olomouc platné i pro Metropolitní síť Olomouc s.r.o. zn.
MG/077/2020/MOS z 19.05.2020,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1109122890 z 17.06.2020,
- Dial Telecom, a.s.zn. CR810653 z 14.07.2020
- TSMO – veřejné osvětlení
- Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29.04.2019 pod č.j. 28/ORV/2019,
- ČD – Telematika a.s., Praha č.j. 1201906457 z 12.04.2019,
- Veolia Energie ČR, a.s. stanovisko zn. RSTM/20200519-005/ES z 21.05.2020,
- OLTERM & TD Olomouc, a.s. zn. OLTERM/20200519-005/ES 19.05.2020 vyjádření
k existenci sítí,
- Vodafon Czech Republic a.s., zn. 200519-1217172823 z 19.05.2020,
- LEMO internet a.s., Olomouc č.j. 31/2019LS z 18.04.2019 - společnost zanikla, koupila
ji spol. T-Mobile Czech Republic a.s.,
- SITEL, spol. s r.o. zn. 1111901796 z 11.04.2019
- TwigoNet Europe, SE č.j. 6263/2020KM z 01.06.2020.
Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval
podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 citovaného stavebního
zákona od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí, oddělení
vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do:
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
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K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené
orgány.
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K připomínkám a námitkám, které mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací
dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami byli stanoveni podle ustanovení § 115 vodního zákona.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu mají účastníci řízení ve věci povolení k nakládání s vodami
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 ve věci povolení k nakládání s
vodami 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.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední dny
pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, č. dv. 4.26, 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
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Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami (doporučeně do vlastních rukou na
dodejku):
žadatel a vlastník dotčených pozemků a staveb
– Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69,
v zastoupení spol. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
dále zastoupené spol. BKP Global s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ 253 69 181
obec
– Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
– Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69, v zastoupení
spol. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
– Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje - Oddělení majetkové správy a údržby
komunikací, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Statutární město Olomouc, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - Oddělení mětské zeleně,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní - Oddělení evidence majetku, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Rezidence Okružní s.r.o., Čajkovského 3014/9a, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
– REDSTONE POWER s.r.o., tř. Svobody 956/31, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– ROMAN MATĚJ, Riegrova 391/23, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7
– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
– A1 net s.r.o., Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
– České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
– GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
– itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Židenice, 628 00 Brno 28
– MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
– Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
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. 612/3 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/5 v k.ú. Neředín, obec
Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/6 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/7 v
k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/20 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní
plocha, parc. č. 612/24 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/28 v k.ú. Neředín,
obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/29 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č.
612/30 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 612/32 v k.ú. Neředín, obec Olomouc,
ostatní plocha, parc. č. 612/34 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 613/5 v k.ú.
Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 613/9 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha,
parc. č. 238/4 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 238/6 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ostatní plocha
dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí
– T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
– České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
– itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Židenice, 628 00 Brno 28
– MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
– Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
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–
–
–
–

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a
zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a
státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova
524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
– Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
– Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
– Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje - Úřad územního plánování, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení pozemních staveb, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
– Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní
náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
– spis
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