Velká Bystřice, silnice III/44317 st úpravy křižovatek, společné povolení

MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 280.13, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/276088/2020/OS/PK/Kra
Spisová značka: S-SMOL/070017/2020/OS

V Olomouci 20.11.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Eva Kráčmarová, dveře č. 2.04
Telefon: 588488161
E-mail:
eva.kracmarova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 15
odst. 1 písm. c) a 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal žádost o vydání společného povolení a připojené
podklady podle § 94o stavebního zákona a rozhodl o této žádosti, kterou podal dne 09.03.2020
stavebník Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice v zastoupení Ing. Linda
Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18 (dále také „stavebník“), takto:
Stavební záměr pod souhrnným názvem:
„Silnice III/44317, stavební úpravy křižovatek u radnice a u PENNY Marketu
SO 101 Křižovatka Penny - Zpevněné dopravní plochy
SO 102 Křižovatka radnice - Zpevněné dopravní plochy
SO 301.1 Křižovatka Penny - Vodovod“
na pozemcích parc. č. 1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 4 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, zahrada, parc. č. 244/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec
Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 527 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 528 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 531 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 1980/22 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 1980/36 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, orná půda, parc.
č. 1980/37 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 1980/42 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, trvalý travní porost, parc. č. 2225/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2225/2 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 2225/17 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2225/18 v k.ú.
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2228 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2252 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, vodní plocha, parc.
č. 2255 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2256 v k.ú. Velká Bystřice,

obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2257 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, vodní
plocha, parc. č. 2258 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2259 v k.ú.
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2279/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2296/3 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 2297/4 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2297/5 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2297/6 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2299 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha se
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
schvaluje.
Záměr obsahuje:
Předmětem předloženého návrhu je řešení prostoru křižovatek na silnici III/44317 – ulice ČSA a
místní komunikace ulice Nádražní II (u Penny Marketu – SO 101) a silnice III/44317 - ulice 8. května
s místní komunikací ulice Zámecká (u radnice SO 102) s návazností na cyklistickou a pěší dopravu,
včetně dopravy v klidu.
SO 101 Křižovatka Penny – Zpevněné dopravní plochy
Stavební úpravy vychází z návrhu vytvoření místa pro přecházení za napojením místní komunikace
ulice Nádražní II ve směru do centra vložením středního ochranného ostrůvku šířky 2,5 m. Vozovka
silnice bude jednostranně rozšířena na požadovanou šířku jízdních pruhů (v místě ostrůvku 3,5 m).
Bude provedena úprava připojení místní komunikace ul. Nádražní II, která bude rozšířena na šířku
5,5 m, za napojením bude vybudován zpomalovací příčný práh. Dále bude provedena úprava připojení
komunikace směrem k Penny Marketu, která bude provedena oboustrannou úpravou geometrického
tvaru nároží. Ve směru z centra do ul. Nádražní bude stávající chodník předlážděn, v části bude
provedena změna dopravního režimu na společnou stezku pro chodce a cyklisty. Trasa chodníku
směrem do centra bude nově vedena podél zástavby a napojena na stávající chodník. Podél chodníku
je vedena jednosměrná cyklostezka šířky 1 m se sjezdem do silnice III/44317. Pro navržené zpevněné
plochy budou položeny nové konstrukční vrstvy. Chodníky a cyklostezka budou mít povrch z betonové
zámkové dlažby. Vozovka dotčené silnice, místních a účelových komunikací bude v určeném rozsahu
obnovena v tl. 5 cm obrusné vrstvy ACO. V místě rozšíření a překopů bude doplněna konstrukce ve
skladbě konstrukčních vrstev dle vypracované diagnostiky.
Odvodnění silnice III/44317 a místní komunikace ul. Nádražní II je navrženo podélným a příčným
spádem do navržených uličních vpustí s vtokovou mříží nebo do obrubníkových vpustí. Ostatní
zpevněné plochy budou odvodněny do okolních zelených ploch ke vsaku nebo do silnice s odtokem do
navržených vpustí.
SO 301.1 Křižovatka Penny – Vodovod
V místě rozšíření vozovky silnice III/44317 bude provedeno přeložení trasy vodovodu PVC 150 v délce
72,9 a 17,8 m. V místě vozovky bude prodloužena ocelová chránička dl. 12 m a provede se úprava
vodovodní šachty umístěné v rozšířeném nároží účelové komunikace nadvýšením obvodových stěn,
osazením únosné prefabrikované zákrytové desky pro zatížení D400 a úprava vstupního poklopu.
SO 102 Křižovatka u radnice – Zpevněné dopravní plochy
Stavební úpravy vychází z návrhu zřízení přechodů pro chodce a místa pro přecházení v řešeném
úseku včetně opatření pro cyklisty. Stavební úpravy budou probíhat v místě silnice III/44317od
napojení komunikace do zámeckého parku v délce cca 240 m. Na silnici II/4432 budou stavební práce
probíhat od křižovatky se silnicí III/44317 ke křižovatce s ulicí Loučná. Vozovka silnice III/44317 je
navržena převážně s jednostranným rozšířením. Zkrácení přechodové vzdálenosti je na silnici
III/44317 řešeno vložením dvou středních ochranných středových ostrůvků, kdy bude vytvořen
1 přechod pro chodce a 1 místo pro přecházení. Na silnici II/4432 bude vložením středního
ochranného ostrůvku vytvořen přechod pro chodce. Autobusová zastávka ve směru Hlubočky bude
částečně posunutá. Chodníkové plochy budou předlážděny s napojením na stávající chodníky. V rámci
stavby budou upraveny a předlážděny stávající sjezdy. Stavbou bude dotčeno parkování v řešené
lokalitě. Stávající šikmé řazení podél dotčených silnic je dle prostorového uspořádání změněno na
podélné šířky 2,2 a 2,5 m. Po obnovení asfaltobetonových povrchů bude provedeno zaříznutí
pracovních spár v tl. min. 25 mm a následně zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Odvodnění silnic III/44317 a II/4432 včetně autobusového zálivu je řešeno příčným podélným spádem
do uličních vpustí ve stávajících nebo nově navržených polohách, napojených do stávající kanalizace.
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Chodníky budou odvodněny jednostranným příčným sklonem do zelených ploch ke vsaku nebo do
přilehlé vozovky. Parkovací zálivy a vjezdy budou odvodněny do uličních vpustí ve vozovce silnice.
Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, která je založena
ve správním spisu.
Pro umístění změny dokončené stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 4 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, zahrada, parc. č.
244/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 527 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 528 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 531 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 1980/22 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 1980/36 v k.ú.
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, orná půda, parc. č. 1980/37 v k.ú. Velká Bystřice, obec
Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 1980/42 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, trvalý
travní porost, parc. č. 2225/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č.
2225/2 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2225/17 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2225/18 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2228 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 2252 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, vodní plocha, parc. č. 2255 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2256 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2257 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, vodní plocha,
parc. č. 2258 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2259 v k.ú. Velká
Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2279/1 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká
Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2296/3 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha,
parc. č. 2297/4 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2297/5 v k.ú.
Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2297/6 v k.ú. Velká Bystřice, obec
Velká Bystřice, ostatní plocha, parc. č. 2299 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, ostatní
plocha, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí dokumentace pro vydání
společného povolení, ověřené ve společném řízení.
2. Stavebník dodrží podmínky souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu (dále
jen „ZPF“) orgánu ochrany ZPF, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce,
pod č.j. SMOL/202389/2019/OZP/PKZ/Pol, ze dne 01.08.2019:
 Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu,
aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
3. Stavebník dodrží podmínky souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu (dále
jen „ZPF“) orgánu ochrany ZPF, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce,
pod č.j. SMOL/150241/2019/OZP/PKZ/Pol, ze dne 04.06.2019:
 V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů, (dále je „zákon o ochraně ZPF“), provede ten, v jehož prospěch
je souhlas udělován, na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm
a následně ji využije k ozelenění stavby. Způsob provedení skrývky a její další manipulace
bude prováděna v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
 Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu,
aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
Pro provedení změny dokončené stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Změna dokončené stavby bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení
s datem 12/2018, kterou stavebník připojil k žádosti o toto společné povolení. Tuto dokumentaci
pro vydání společného povolení ověřil odpovědný projektant Ing. Linda Smítalová způsobilost
ČKAIT 1201908. Dokumentace pro vydání společného povolení byla ověřena speciálním
stavebním úřadem v rámci tohoto společného územního a stavebního řízení. Případné změny
stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení.
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2. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba,
která je oprávněná toto vytýčení provádět.
3. Jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby, v prostoru staveniště jsou situována
vedení stávajících sítí technické infrastruktury, která by mohla být v rámci provádění stavby
dotčena. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí obsažené v níže uvedených vyjádřeních:
 CETIN a.s., pod č.j. 802357/18, ze dne 07.12.2018
 ČEZ Distribuce, a. s., pod č.j. 0101235935, ze dne 10.01.2020, č.j. 1107401235, ze dne
04.03.2020
 GridServices, s.r.o., pod č.j. 5001838615, ze dne 02.01.2019, č.j. 5001838618, ze dne
02.01.2019
 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., pod č.j. 276/19/er, ze dne 19.11.2019, č.j.
484/18/er, ze dne 17.12.2018
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod č.j. OL/B/19400014725/19/Mik, ze dne
26.11.2019
která jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. Stavebník
je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započetí
stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas
oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou
dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro osvědčení k užívání
stavby.
4. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí
technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném
pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele,
kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků
(správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku
nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením,
a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury
budou po dobu stavby trvale přístupná pro opravy, údržbu a příjezd vozidel správce, nad vedením
bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
5. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných
správců.
6. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního
a podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí
stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu
od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.
7. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením změny dokončené stavby speciálnímu stavebnímu
úřadu termín zahájení změny dokončené stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět.
Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné změny stavby oprávněn.
8. Před zahájením změny dokončené stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu
na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci
společného povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak,
aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby,
než bude celá stavba zkolaudována.
9. Stavebník oznámí nejméně 15 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě
vykonat kontrolní prohlídky. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
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10. Změna dokončené stavby bude dokončena nejpozději do 31.12.2024.
11. Změnu dokončené stavby lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku dotčeného
orgánu:
Magistrát města Olomouc, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, pod č.j.
SMOL/029637/2020/OZP/VH/Pos, ze dne 29.01.2020:
Vodoprávní úřad vydává kladné závazné stanovisko dle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona pro
stavební objekt SO 301.1 Křižovatka Penny – Vodovod při splnění následujících podmínek:
 Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové
dokumentace, kterou vypracovala spol. VODIS Olomouc s.r.o., IČO: 25835815, Tovární
1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc a ověřil Ing. Josef Vychodil, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1200125, pod zak. č. 2019046,
v 11/2019.
 Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným
projektantem a stavebním úřadem.
 Napojení na vodovodní řad bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení.
 Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška
s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu
a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
 Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
 Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá
jej k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb.
Protokol o provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloženy pro
účely vydání kolaudačního souhlasu.
 Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných
požárních hydrantů.
 Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník
v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí stavebnímu úřadu termín
možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních
prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky stavby
budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 Před zásypem vodovodního potrubí.
 Po dokončení stavby vodního díla.
 Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 V souladu s ustanovením zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před
záhozem rýhy vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově)
odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších
vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření
v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo pro účely vydání
kolaudačního souhlasu.
 K vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo:
 zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
 projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
 zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy
 protokoly o splnění kvality, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty
 důležité záznamy o stavebním provedení ze stavebního deníku
 zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí
 protokol o provedení proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí
 doklad o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodního potrubí
 výsledky rozboru vody dopravované novým vodovodním potrubím
 revizní zprávu požárního vodovodu
 stanovisko Krajské hygienické stanice Ol. kraje Olomouc
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13. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku dotčeného
orgánu:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší, pod č.j.
SMOL/003431/2019/OZP/OVZD/Hyb, ze dne 04.01.2019:
Požadujeme dodržení následujících podmínek:
 Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo
k nadměrné prašnosti.
 Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se
skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
 Neprovádět demoliční práce během silného proudění větru.
 Izolovat nakládání se sutí od okolního prostředí a zamezit tak nadměrné prašnosti (použití
fólií, tkanin apod.).
 Pro manipulaci se sutí a sypkými materiály používat uzavřené shozy, případně uzavíratelné
kontejnery.
 Při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení apod.) používat v rámci možností
skrápění nebo odsávání.
 S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající
službu.
14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku dotčeného
orgánu:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, pod č.j.
SMOL/005526/2019/OZP/VH/Pos, ze dne 07.01.2019:
Požadujeme splnění následujících podmínek:
 Veškeré povrchové znaky inž. sítí (poklopy, šoupata apod.) budou výškově osazeny do úrovně
navrhovaných úprav.
 Po dokončení stavby bude provedena prohlídka stávající jednotné kanalizace v místě stavby a
její případné vyčištění od splavenin ze stavební činnosti. Doklad o provedení kontroly a příp.
vyčištění bude předán při kolaudaci stavby příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
15. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku dotčeného
orgánu:
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, pod č.j. DUCR-75224/18/Sj, ze dne
19.12.2018:
Požadujeme splnění následujících podmínek:
 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Osvětlovací tělesa budou
nasměrována tak, aby nedocházelo k oslnění osob řídících drážní vozidla.
 Chodník v ulici Zámecká bude ukončen na úrovni stožáru výstražníku varovným pásem podle
vyhl. č. 398/2009 Sb., v platném znění.
 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. K žádosti doloží stanovisko provozovatele
dráhy.
16. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku dotčeného
orgánu:
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, pod č.j.
90543/2019-1150-OÚZ-BR, ze dne 15.03.2019:
Požadujeme dodržení následujících podmínek:
 Při realizaci akce požadujeme zajistit průjezdnost pro vojenskou soupravu dosahující těchto
parametrů:
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 celková délka soupravy – 24 m
 šířka soupravy s nákladem – 3,62 m
 maximální výška – 4,5 m
 celková hmotnost – do 121 tun
Tři týdny před zahájením výstavby požadujeme předložit přesný termín realizace akce na
adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc
nebo faxem na tel.: 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy
Olomouc, prap. Regmund – tel.: 973 401 554, mob. 724 006 068, email:
vd_olomouc@army.cz).

17. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření dotčeného orgánu:
Městský úřad Velká Bystřice, pod č.j. Št 11/20, ze dne 04.03.2020:
Požadujeme dodržení těchto podmínek:
 Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení veřejného osvětlení. Veškeré práce
v prostoru 1,0 m na každou stranu od V.O. provádět ručně, před záhozem vyzvat zástupce
MěÚ Velká Bystřice ke kontrole.
 Ve vyznačeném zájmovém území se nachází kanalizace. Veškeré práce v prostoru 1,0 m na
každou stranu od kanalizace provádět ručně, před záhozem vyzvat zástupce MěÚ Velká
Bystřice ke kontrole.
 Ve vyznačeném zájmovém území se nachází DDS – datový distribuční kabel. Veškeré práce
v prostoru 1,0 m na každou stranu od optického kabelu provádět ručně, před záhozem vyzvat
zástupce MěÚ Velká Bystřice ke kontrole.
 Překládané trasy DDS budou v identických délkách, budou ručně obnaženy stávající vedení a
tyto přeloženy do nových tras bez zásahu do těchto vedení. Před záhozem budou nové trasy
geodeticky zaměřeny, ve výšce 20 cm nad vedením bude umístěna výstražná fólie.
18. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v souhrnném stanovisku:
Správa železniční dopraví cesty, s.o., pod č.j. 349/2019-SŽDC-OŘ OLC-OPS/PrT, ze dne
09.01.2019:
Souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:
 Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je
chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
 Stavbou nesmí být dotčeny pozemky SŽDC, s.o. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný
materiál a to ani dočasně.
 Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati,
provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu.
 Při opravě chodníků dbát o to aby nedošlo k poškození zabezpečovacího přejezdového
zařízení tzn. výstražníků včetně kabelizace. Pokud se budou provádět zemní práce u tohoto
zařízení požádat o vytýčení sítí. Objednávku na přesné vytýčení jejich polohy zašlete
v předstihu 14ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem
hojgrova@szdc.cz. V objednávce uveďte č.j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením
prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu
Markovi Hopjanovi tel.: 9727 41262 nebo mobil 601 574 387, který Vám zajistí vytyčení.
 Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, na SŽDC,
s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Stavebním dohledem za
SŽDC, s.o. bude určeno Provozní středisko správy tratí, traťový okrsek Velká Bystřice
(vedoucí provozního střediska p. Chudík Pavel, email: chudik@czdc.cz, tel.: 972 733 653,
mobil 606 744 632). Před započetím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou
dokumentaci. Před ukončením stavebních provede investor a stavební dohled SŽDC, s.o. zápis
o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek
náměstka ředitele pro techniku – odbor přípravy staveb.
Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která v době zahájení
stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací
nesmí být stavební práce zahájeny.
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Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí
79, 783 53 Velká Bystřice, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská
753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, VLASTIMIL ČEČOTKA, nar. 01.10.1956, Těšetice 25,
783 46 Těšetice, Ing. EVA ČEČOTKOVÁ, nar. 04.03.1961, Těšetice 25, 783 46 Těšetice, LUBOMÍR
VOGL, nar. 16.07.1944, Na Letné 243, 783 53 Velká Bystřice, Ing. VLASTA VOGLOVÁ, nar.
11.03.1950, Na Letné 243, 783 53 Velká Bystřice, A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, 250 73
Jenštejn, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha, ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.
Odůvodnění:
Stavebník Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice v zastoupení
Ing. Linda Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18 podal dne 09.03.2020
u oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města
Olomouce žádost o vydání společného povolení výše uvedený stavební záměr. Tímto dnem
(09.03.2020) bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje jako příslušný orgán státní správy
na úseku územního plánování vydal dne 17.12.2018 pod č.j. SMOL/304229/2018/ODUR/UUP/Dol
závazné stanovisko dle ust. § 96b stavebního zákona, podle kterého je stavební záměr z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního
plánování, přípustný. Dle přiložené projektové dokumentace je záměr podle koordinační situace
rozdělen do tří částí B.3a – A, B.3b – B1, B.3b – B2. Stavbou dotčené pozemky jsou z hlediska
funkčního využití následující:
Část „B.3a – A“ se nachází převážně na plochách s funkčním využitím DS – dopravní infrastruktura –
silniční, PV – veřejná prostranství a částečně na ploše Z29 OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá. Na ploše DS je silniční doprava a plochy pro statickou dopravu hlavního
využití, na ploše PV je související nebo veřejná dopravní a technická infrastruktura (např. parkování,
pěší a cyklo komunikace, místní komunikace) přípustného využití a záměrem částečně dotčená plocha
OK má související dopravní a technická infrastruktura také přípustného využití.
Část „B3.b – B1“ se nachází v plochách s funkčním využitím DS – dopravní infrastruktura – silniční,
PV – veřejná prostranství a OX – občanské vybavení – se specifickým využitím. Na ploše DS je
silniční doprava a plochy pro statickou dopravu hlavního využití, na ploše PV je související nebo
veřejná dopravní a technická infrastruktura (např. parkování, pěší a cyklo komunikace, místní
komunikace) přípustného využití a ploše OX je související dopravní a technická infrastruktura
přípustného využití.
Autobusové zastávky v území jsou stabilizované a zařazené zejména v plochách veřejných
prostranství nebo přilehlých plochách. Prostory zastávek je potřebné v dalších stupních přípravy
staveb kultivovat zařazením prvků zeleně a řešení drobné architektury, případně mobiliáře, což je
splněno.
Část „B.3b – B2“ plynule navazuje na část „B.3b – B1“ a nachází se v plochách s funkčním využitím
DS – dopravní infrastruktura – silniční, PV – veřejná prostranství a DZ – dopravní infrastruktura –
železniční. Na ploše DS je silniční doprava a plochy pro statickou dopravu hlavního využití, na ploše
PV je související nebo veřejná dopravní a technická infrastruktura (např. parkování, pěší a cyklo
komunikace, místní komunikace) přípustného využití a ploše DZ, kde je veřejné prostranství
přípustného využití.
Z uvedeného lze konstatovat, že záměrem vyvolané úpravy komunikace a přilehlých částí jsou
v souladu s ÚP Velká Bystřice.
Stavebník připojil k žádosti o vydání společného povolení následující podklady:
- plnou moc pro svého zástupce ve společném územním a stavebním řízení ze dne 05.12.2018
- souhlasy s provedením stavebního záměru vlastníků všech dotčených nemovitostí (dotčených
pozemků a dotčených staveb)
 Správa silnic Ol. kraje, IČO: 70960399, Lipenská 120, Olomouc, ze dne 12.03.2020
 Vlastimil Čečotka, č.p. 25, Těšetice, ze dne 21.06.2019
 Ing. Eva Čečotková, č.p. 25, Těšetice, ze dne 21.06.2019
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-

Mgr. Petr Navrátil, U Kostelíčka 1932, Hranice (na základě plné moci od spol. A+R, IČO
26746000, Počernická 257, Praha) bez uvedení data podpisu
 Lubomír Vogl, Na Letné 243, Velká Bystřice, bez uvedení data podpisu
 Ing. Vlasta Voglová, Na Letné 243, Velká Bystřice, bez uvedení data podpisu
smlouvu o realizaci přeložky vodárenského zařízení, uzavřenou mezi Vodohospodářskou
společností Olomouc a Městem Velká Bystřice, ze dne 26.11.2019
dokumentaci pro vydání společného povolení ve dvou vyhotoveních, ověřenou projektantem Ing.
Lindou Smítalovou, způsobilost ČKAIT 1201908
plán kontrolních prohlídek stavby

Dále stavebník předložil do řízení následující doklady, opatřené před oznámením zahájení
společného územního a stavebního řízení:
-Vyjádření dotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětnému stavebnímu záměru:
Tato vyjádření byla opatřena na základě žádosti stavebníka nebo osoby jím zmocněné
v souladu s ustanovením § 161 odst. 1 stavebního zákona tak, aby údaje o poloze technické
infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje mohly být projektantem
zapracovány do dokumentace pro vydání společného povolení předmětné změny dokončené
stavby v rámci projektové činnosti. Za úplné, správné a celistvé zapracování všech údajů
o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení a ochrany odpovídá podle ustanovení
§ 159 stavebního zákona projektant.
 CETIN a.s., pod č.j. 802357/18, ze dne 07.12.2018
 ČEZ Distribuce, a. s., pod č.j. 0101235935, ze dne 10.01.2020, č.j. 1107401235, ze dne
04.03.2020
 GridServices, s.r.o., pod č.j. 5001838615, ze dne 02.01.2019, č.j. 5001838618, ze dne
02.01.2019
 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., pod č.j. 276/19/er, ze dne 19.11.2019, č.j.
484/18/er, ze dne 17.12.2018
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod č.j. OL/B/19400014725/19/Mik, ze dne
26.11.2019
- Vyjádření nedotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětnému stavebnímu
záměru:
 ČEZ ICT Services, a.s., pod č.j. 0700150732, ze dne 10.01.2020
 ČD - Telematika a.s., pod č.j. 1201820498, ze dne 10.12.2018
 Telco Pro Services, a.s., pod č.j. 0201010177, ze dne 10.01.2020
-Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů:
 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
pod č.j. 90543/2019-1150-OÚZ-BR, ze dne 15.03.2019
 Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, pod č.j. DUCR-75224/18/Sj, ze dne
19.12.2018, č.j. DUCR-73253/18/Sj, ze dne 11.12.2018
 Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, pod č.j. HSOL-6829-2/2018, ze dne 21.12.2018
 Krajská hygienická stanice Ol. kraje, pod č.j. KHSOC/33846/2018/OC/HOK, ze dne
04.01.2019
 Krajské ředitelství policie Ol. kraje, pod č.j. KRPM-151057-1/ČJ-2018-140506, ze dne
17.01.2019
 Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, pod č.j.
SMOL/304229/2018/ODUR/UUP/Dol, ze dne 17.12.2018
 Městský úřad Velká Bystřice, odbor výstavby, pod č.j. Št 11/20, ze dne 04.03.2020
 Magistrát
města
Olomouce,
odbor
životního
prostředí,
pod
č.j.
SMOL/003451/2019/OZP/Jah, ze dne 04.01.2019
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší, pod č.j.
SMOL/003431/2019/OZP/OVZD/Hyb, ze dne 04.01.2019
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
pod č.j. SMOL/025687/2019/OZP/PKZ/Kol, ze dne 28.01.2019
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Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
pod
č.j.
SMOL/202389/2019/OZP/PKZ/Pol,
ze
dne
01.08.2019,
č.j.
SMOL/150241/2019/OZP/PKZ/Pol, ze dne 04.06.2019
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, pod č.j.
SMOL321384/2019/OZP/VH/Pos,
ze
dne
06.12.2019,
č.j.
SMOL/005526/2019/OZP/VH/Pos, ze dne 07.01.2019
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, pod č.j.
SMOL/029637/2020/OZP/VH/Pos, ze dne 29.01.2020

-Rozhodnutí dotčených orgánů:
Vzhledem ke skutečnosti, že tento podklad je správním rozhodnutím, nestanovil speciální
stavební úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“), v rámci tohoto stavebního povolení
zabezpečení plnění požadavků dotčených orgánů, uplatněných v tomto předloženém
rozhodnutí.
 Městský úřad Velká Bystřice, odbor výstavby, ÚP a TS, pod č.j. MUVB/2019/1415-2, ze
dne 25.11.2019
 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, pod č.j. SMOL/283969/2019/OS/PK/Bed, ze dne 29.10.2019
 Magistrát města Olomouc, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací, pod č.j. SMOL/309868/2019/OS/PK/Kra, ze dne 26.11.2019
-Vyjádření a stanoviska účastníků řízení:
 Správa silnic Ol. kraje, p.o., pod č.j. SSOK-OL 27493/2018/Šk, ze dne 02.01.2019, č.j.
SSOK-OL 27296/2019/Šk, ze dne 03.12.2019, č.j. SSOK-OL 12069/2019/Šk, ze dne
18.06.2019
-Vyjádření a stanoviska ostatních subjektů:
 Správa železniční dopravní cesty, s.o., pod č.j. 349/2019-SŽDC-OŘ OLC-OPS/PrT, ze dne
09.01.2019
 Magistrát města Olomouc, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací, pod č.j. SMOL/013090/2019/OS/PK/Kra, ze dne 15.01.2019
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.
KUOK 94428/2020, ze dne 28.08.2020
Speciální stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí, že stavebník má k pozemkům, na nichž
se změna dokončené stavby povoluje, a k dotčené stavbě vlastnické právo.
Dále stavebník předložil souhlasy vlastníků dotčených pozemků s provedením stavebního záměru
podle § 184a stavebního zákona u pozemků, u kterých není stavebník jejich vlastníkem nebo není
oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný záměr uskutečnit (viz podklady přiložené
k žádosti).
Účastníci řízení:
Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 94k stavebního
zákona. Vedle stavebníka mají postavení účastníka společného územního a stavebního řízení:
 obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
 vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
 vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
 osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
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Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky společného řízení jsou:
 Stavebník a obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
o Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice,
 Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
o Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská
753/120, Hodolany, 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,
o VLASTIMIL ČEČOTKA, Těšetice 25, 783 46 Těšetice
o Ing. EVA ČEČOTKOVÁ, Těšetice 25, 783 46 Těšetice
o LUBOMÍR VOGL, Na Letné 243, 783 53 Velká Bystřice
o Ing. VLASTA VOGLOVÁ, Na Letné 243, 783 53 Velká Bystřice
o A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, 250 73 Jenštejn
o CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
o ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
o Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
 Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
o GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
o MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
o Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno (v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru):
SO 101 – parc. č. 242/3, 242/5, 2225/21, 243/7, 243/6, 243/11, 243/12, 243/9, 246,
247, 245/2, 254/5, 245/3, 245/1, 244/2, 2297/3, 1980/35, 1980/39, 1980/44, 1980/41,
231/2, 231/4, 231/1, 229/2, 229/1, 229/3, 230/2, 230/1, 227, 228 vše v k.ú. Velká
Bystřice.
SO 102 – parc. č. 2276, 532/1, 525/3, 524, 525/12, 529, 530, 521, 518, 522/1, 522/2,
522/3, 2125/12, 613/1, 612, 613/3, 613/2, 614, 615, 8,6, 5, 3, 2, 7, 9, 12, 14, 17, 19,
78, 76/1, 74, 69, 66, 63, 62, 59, 57/1, 53, 51, 47, 45, 38, 36 vše v k.ú. Velká Bystřice.
Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky společného územního
a stavebního řízení další vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo další osoby, které mají
k sousednímu pozemku jiné věcné právo, jelikož se jejich práv dle názoru speciálního stavebního
úřadu předmětná změna dokončené stavby přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen
pozemek, který má společnou hranici s pozemkem dotčeným stavebním záměrem.
Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o společné povolení a připojené podklady a zjistil:
Předložená dokumentace pro vydání společného povolení je zpracovaná projektantem, který
je oprávněn k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon
č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
Předložená dokumentace pro vydání společného povolení je v souladu s příslušnými ustanoveními
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Předložená dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a v odpovídající míře
jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu, především požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška
č. 104/1997 Sb."), a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhlášky č. 398/2009 Sb.“). Podle dokumentace pro vydání
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společného povolení je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického vybavení,
popřípadě jiného vybavení.
Speciální stavební úřad vydal dne 26.11.2019 pod č.j. SMOL/309868/2019/OS/PK/Kra rozhodnutí o
povolení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhlášky č. 398/2009 Sb.“)
s vazbou na bod 2.0.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., pro délku místa pro přecházení přes
účelovou komunikaci na parc. č. 1980/37 v k.ú. Velká Bystřice v prostoru křižovatky se silnicí
III/44317 ul. ČSA s místní komunikací ul. Nádražní II (u Penny Marketu – SO 101), které je navrženo
s délkou přecházení 9,50 m a dále pro místo pro přecházení přes místní komunikaci na parc. č. 527 a
528 v k.ú. Velká Bystřice v prostoru křižovatky se silnicí III/44317 ul. 8. května (u radnice SO 102),
které je navrženo s délkou přecházení 10,0 m. Tato délka je zredukována ze stávající délky 13,75 m.
Větší délky míst pro přecházení jsou voleny z důvodu průjezdů nadměrných vozidel do areálů a pro
zásobování supermarketu.
Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování budoucích
účinků užívání stavby vycházel speciální stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených
orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku
uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů,
tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů, má
speciální stavební úřad za to, že i účinky budoucího užívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy
podle zvláštních právních předpisů.
Soulad dokumentace pro vydání společného povolení s požadavky zvláštních předpisů:
Dokumentace pro vydání společného povolení je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle
nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska nebo závazná stanoviska
byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které
nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky stanovily tyto
orgány:
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, pod č.j.
SMOL/029637/2020/OZP/VH/Pos, ze dne 29.01.2020 - požadavky byly převzaty do podmínky
č.12 tohoto rozhodnutí,
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší, pod č.j.
SMOL/003431/2019/OZP/OVZD/Hyb, ze dne 04.01.2019 - požadavky byly převzaty do podmínky
č. 13 tohoto rozhodnutí,
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, pod č.j.
SMOL/005526/2019/OZP/VH/Pos, ze dne 07.01.2019 – požadavky byly převzaty do podmínky č.
14 tohoto rozhodnutí,
 Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, pod č.j. DUCR-75224/18/Sj, ze dne
19.12.2018 – požadavky byly převzaty do podmínky č. 15 tohoto rozhodnutí,
 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, pod č.j.
90543/2019-1150-OÚZ-BR, ze dne 15.03.2019 - požadavky byly převzaty do podmínky č. 16
tohoto rozhodnutí,
 Městský úřad Velká Bystřice, pod č.j. Št 11/20, ze dne 04.03.2020 – požadavky byly převzaty do
podmínky č. 17 tohoto rozhodnutí.
Do podmínek tohoto rozhodnutí byly požadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky
týkají provádění a užívání stavby.
V souladu s ustanovením § 10 zákona o ochraně ZPF byly do podmínek tohoto rozhodnutí
zahrnuty požadavky, uplatněné v souhlasu s vynětím zemědělských pozemků ze ZPF, neboť
podmínky uděleného souhlasu s vynětím jsou závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci
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vydána podle stavebního zákona. Do podmínek tohoto rozhodnutí byly požadavky zahrnuty v rozsahu,
ve kterém se tyto požadavky týkají provádění stavby.
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení:
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 06.10.2020 podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního
zákona oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří byli
stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění, speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě i od ústního jednání. Zároveň s oznámením zahájení společného územního
a stavebního řízení speciální stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů po doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Námitky účastníků řízení:
V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona mohou účastníci společného územního
a stavebního řízení uplatňovat námitky. V oznámení o zahájení stavebního řízení byli účastníci
poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona.
Ve lhůtě, stanovené pro uplatnění námitek, nebyly žádné námitky vzneseny.
Závěr:
Speciální stavební úřad dal opatřením ze dne 06.10.2020 účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Nikdo z účastníků řízení se
k podkladům řízení nevyjádřil.
Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení zajistil úplnost podkladů pro
rozhodnutí, umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit k navržené stavbě námitky.
Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro umístění a provedení
stavby, kterými zabezpečil zejména ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro budoucí užívání
stavby) a respektování požadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních
předpisů.
Do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí byly zapracovány také požadavky
a podmínky správců a vlastníků sítí veřejné technické infrastruktury obsažené v doložených
vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaných stavebních objektů a jejich
řádného užívání. Tyto požadavky jsou taktéž zapracovány do předložené dokumentace pro vydání
společného povolení.
Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad,
jak je ve výroku uvedeno.
Upozornění pro stavebníka:
V závěru tohoto společného povolení speciální stavební úřad stavebníka upozorňuje na jeho
povinnost dodržovat zákonná ustanovení, obsažená nejen ve stavebním zákoně (a jeho prováděcích
vyhláškách), ale i v dalších právních předpisech, z nichž pro něj vyplývají při provádění stavby,
potažmo před započetím s jejím užíváním jisté právní povinnosti. Speciální stavební úřad považuje
za vhodné zmínit zejména tyto povinnosti a ustanovení:
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Změna dokončené stavby nesmí být zahájena, dokud toto společného povolení nenabude právní
moci.
Toto společné povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnosti,
pokud v této lhůtě bude změna dokončené stavby zahájena. Dobu platnosti společného povolení může
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Předmětem vydaného společného povolení nejsou v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a)
ve vazbě na ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) stavebního zákona stavby nových nebo stavební úpravy
stávajících sjezdů a nájezdů na pozemní komunikace, sloužících k připojení sousední nemovitosti,
neboť tyto nevyžadují jakékoliv povolení stavebního úřadu. To se netýká míst křížení sjezdů
s chodníkem, kdy tento prostor je nutné považovat za chodník, jehož stavba nebo stavební úprava
podléhá povolení speciálního stavebního úřadu.
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob
na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona povinen ohlásit speciálnímu
stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví
osob nebo bezpečnost stavby.
Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona povinen zajistit, aby na stavbě
nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající
se prováděné změny dokončené stavby. Doklady mohou být nahrazeny jejich kopiemi.
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy.
Provedení změny dokončené stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V případě, že pro provádění stavební prací bude nutné provést uzavírku veřejné pozemní
komunikace, musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky takové
komunikace v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 jeho prováděcí
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto uzavírku je možné provést až poté,
co ji příslušný silniční správní úřad povolí. Přístup k přilehlým nemovitostem po dobu uzavírky musí
zůstat zachován. Zároveň speciální stavební úřad v této souvislosti doporučuje, aby stavebník
např. prostřednictvím zhotovitele prokazatelně upozornil v dostatečném časovém předstihu před
zahájením úplné uzavírky všechny vlastníky staveb na dotčených a sousedních pozemcích
na plánované omezení dopravy na dotčené pozemní komunikaci v souvislosti se zahájením stavebních
prací, aby zejména vlastníci staveb pro bydlení mohli včas přeparkovat svá vozidla.
V případě, že pro provádění stavebních prací bude nutné upravit provoz na silnici II. a III. třídy
nebo na místní komunikaci, musí stavebník požádat u příslušného silničního správního úřadu
o stanovení přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), a to s dostatečným časovým předstihem tak, aby úprava provozu byla provedena na základě
povolení příslušného silničního správního úřadu.
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Před zahájením prací (včetně skladování stavebního materiálu) na stávající silnici II. a III. třídy
nebo na místní komunikaci musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních
komunikacích, a práce je možné provádět až na základě povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace. Provádění prací (včetně skladování stavebního materiálu) na plochách zeleně je možné
pouze s povolením příslušného orgánu ochrany přírody.
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou v souladu
s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ulice č.147, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci (např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, útvar
archeologie, Horní náměstí 25, Olomouc nebo Archeologické centrum Olomouc, bří. Wolfů 16,
Olomouc) provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
Po celou dobu provádění stavebních prací stavebník zajistí přístup a příjezd pro potřeby záchranné
služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury.
Stavebník připojí k žádosti o kolaudační souhlas dokumentaci geodetické části skutečného
provedení stavby v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Na základě kolaudačního souhlasu je možné užívat i dílčí část změny dokončené stavby, která
je schopná samostatného užívání.
Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou,
je u provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, 2 správního řádu uloženo,
a to po dobu 10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ustanovení § 24 odst. 1 správního
řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 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, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
Rozdělovník:
Účastník řízení:
1. Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice,
v zastoupení: Ing. Linda Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18
2. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
3. VLASTIMIL ČEČOTKA, Těšetice 25, 783 46 Těšetice
4. Ing. EVA ČEČOTKOVÁ, Těšetice 25, 783 46 Těšetice
5. LUBOMÍR VOGL, Na Letné 243, 783 53 Velká Bystřice
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ing. VLASTA VOGLOVÁ, Na Letné 243, 783 53 Velká Bystřice
A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, 250 73 Jenštejn
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, 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
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
13. Vyvěšeno na úřední desce:
- Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Město Velká Bystřice, Úřední deska, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
 účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno (v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru):
SO 101 – parc. č. 242/3, 242/5, 2225/21, 243/7, 243/6, 243/11, 243/12, 243/9, 246,
247, 245/2, 254/5, 245/3, 245/1, 244/2, 2297/3, 1980/35, 1980/39, 1980/44, 1980/41,
231/2, 231/4, 231/1, 229/2, 229/1, 229/3, 230/2, 230/1, 227, 228 vše v k.ú. Velká
Bystřice.
SO 102 – parc. č. 2276, 532/1, 525/3, 524, 525/12, 529, 530, 521, 518, 522/1, 522/2,
522/3, 2125/12, 613/1, 612, 613/3, 613/2, 614, 615, 8,6, 5, 3, 2, 7, 9, 12, 14, 17, 19,
78, 76/1, 74, 69, 66, 63, 62, 59, 57/1, 53, 51, 47, 45, 38, 36 vše v k.ú. Velká Bystřice.
Dotčený orgán:
14. Městský úřad Velká Bystřice, IČO: 00299651, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
15. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc,
Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
16. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
17. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
18. Drážní úřad, IČO: 61379425, územní odbor Olomouc, Wilsonova 300/8, Praha 2-Vinohrady,
110 00 Praha 1
19. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6
20. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
21. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
22. spis

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").
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Toto stavební povolení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu veřejnou
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též
způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úřední desce městského úřadu Velká
Bystřice včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tento městský
úřad, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslal zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné
vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto stavebního povolení na
úřední desce stavebního úřadu, který toto stavební povolení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu
města Olomouce.
Datum vyvěšení:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko
Datum sejmutí:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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