MAGIS T RÁT MĚ STA OL OM OU CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/280627/2020/OS/US/Cer
Spisová značka: S-SMOL/150186/2020/OS

V Olomouci 24.11.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Marie Černá, dveře č. 2.51
Telefon: 588488203
E-mail:
marie.cerna@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 73/2020
veřejnou vyhláškou
Žadatel statutární město Olomouc, odbor investic, Palackého 14, 779 00 Olomouc, v zastoupení:
AQUA PROCON s.r.o., IČ: 469 64 371, Palackého třída 12, 612 00 Brno dne 23.6.2020 podal žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
ve městě Olomouci, v katastrálním území Neředín na pozemcích parc.č. 53/2 (ostatní plocha), 79/12
(ostatní plocha), 79/24 (ostatní plocha), 79/107 (ostatní plocha), 541/1 (ostatní plocha), 545/2 (ostatní
plocha), 580 (ostatní plocha), 586/1 (ostatní plocha), 588 (ostatní plocha), 590 (ostatní plocha) a 592
(ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad), jako
příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 79
a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl.č. 503/2006 Sb.)
rozhodl o umístění stavby
Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
ve městě Olomouci, v katastrálním území Neředín na pozemcích parc.č. 53/2 (ostatní plocha), 79/12
(ostatní plocha), 79/24 (ostatní plocha), 79/107 (ostatní plocha), 541/1 (ostatní plocha), 545/2 (ostatní
plocha), 580 (ostatní plocha), 586/1 (ostatní plocha), 588 (ostatní plocha), 590 (ostatní plocha) a 592
(ostatní plocha), jak je zakresleno v grafické příloze, která je součástí spisové dokumentace a bude dle
ust.§ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci územního rozhodnutí ověřená zaslána žadateli.
Popis umisťovaného stavebního záměru:
Jedná se o rekonstrukci komunikace, přilehlých chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení
v ulici Dělnická, v úseku od křižovatky s ulicí U kovárny až po křižovatku ulic Neředínská a
Družstevní.
Stavba bude členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Rekonstrukce komunikace
SO 02 Rekonstrukce vodovodu

SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07

Přípojky vodovodu
Rekonstrukce kanalizace
Odbočky k domovním přípojkám
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Sadové úpravy

SO 01 Rekonstrukce komunikace
Při rekonstrukci dojde ke kompletní obnově konstrukčních vrstev vozovky, ke kompletní obnově
chodníků a vjezdů vč. konstrukčních vrstev, k úpravě uličních vpustí a vybudování nových parkovacích
stání. Zčásti bude upravená komunikace jako jednosměrná a zčásti bude obousměrná. Podél pravé
strany jednosměrné části komunikace (ve směru od křižovatky s ulicí U kovárny) bude vybudován
parkovací pruh s kapacitou 7 míst a šikmá parkovací stání v celkovém počtu 16 stání. V místech
nových sjezdů a parkovacích stání bude stávající vedení el. komunikací společnosti CETIN a.s.
uloženo do chrániček. Současně bude za okraj zpevněné pojížděné plochy položena rezervní
chránička. Do chrániček budou uloženy také kabely NN společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Dešťové vody z komunikace a parkovacích stání budou odváděny do dešťových vpustí, které budou
zaústěny do rekonstruované jednotné kanalizace. U chodníku vedeného podél bytových domů budou
dešťové vody odváděny na přilehlý nezpevněný terén a zasakovány; u chodníku vedeného podél
rodinných domů bude zachováno stávající odvodnění.
Cyklisté budou vedeni v protisměru jednosměrného úseku. Po úpravě bude proto zřízena Zóna 30.
SO 02 Rekonstrukce vodovodu a SO 03 Přípojky vodovodu
Stávající vodovod, který vede v zeleném pásu podél rodinných domů a je v ulici Neředínská napojen
na stávající vodovodní řad DN 100, bude nahrazený novým vodovodem, který bude veden
v komunikaci v souběhu s rekonstruovanou kanalizací. Na konci ulice Dělnická bude napojen na
vodovodní řad DN 150, který vede podél hromadných garáží. Na nový vodovod budou přepojeny
stávající veřejné části vodovodních přípojek, které jsou napojeny na odstraňovaný vodovod, přičemž
přípojky budou tvořeny novým potrubím; stávající potrubí přípojek bude vybouráno.
SO 04 Rekonstrukce kanalizace a SO 05 Odbočky k domovním přípojkám
Rekonstrukce kanalizace BXXIa bude spočívat ve vybudování nové kanalizační stoky, která bude
nahrazovat stávající kanalizaci, jejíž potrubí bude vybouráno popř. zaplněno betonem. Na novou
kanalizační stoku BXXIa budou přepojeny stoky BXXIa10, BXXIa11 a BXXIa12 a stávající kanalizační
přípojky, přičemž bude současně provedena výměna potrubí kanalizačních odboček k domovním
přípojkám. K domům č.p. 76, 77, 80 a 120 budou provedeny odbočky nové. Na odbočkách budou
osazeny plastové šachtičky
SO 06 Rekonstrukce veřejného osvětlení
V upravovaném úseku až po sloup veřejného osvětlení, který se nachází na protější straně ulice
Neředínská, bude provedena demontáž stávajících sloupů VO, které pak budou umístěny v nových
polohách. Sloupy veřejného osvětlení i svítidla zůstanou původní, dojde pouze k výměně výložníků.
Přeložené VO pak bude rozšířeno o 4 nové sloupy Dojde také k novému osvětlení přechodu v ulici
Okružní. Při přesunutí sloupů dojde k úpravě kabelového vedení VO, které bude v celé své délce
uloženo do chráničky. Pod komunikací bude připoložena navíc jedna rezervní chránička.
SO 07 Sadové úpravy
V rámci sadových úprav bude provedeno kácení zeleně a provedena náhradní výsadba.
Podrobnosti upravuje dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná společností AQUA
PROCON s.r.o., jejímiž zodpovědnými projektanty jsou Ing. Martin Rambousek, autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby, ČKAIT 1004379 a Ing. Jan Gažar, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202030; vedoucím projektu je Ing. Jan Polášek,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1000363.
Pro umístění, projektovou přípravu stavby a pro provádění těch částí stavby, pro které je
územní rozhodnutí konečné, se stanoví tyto podmínky:
1. V ulici Dělnická, v úseku od křižovatky s ulicí U kovárny až po křižovatku ulic Neředínská a
Družstevní, bude provedena rekonstrukce komunikace, přilehlých chodníků, kanalizace, vodovodu
a veřejného osvětlení.
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Stavba bude členěna na 7 stavebních objektů (viz popis stavebního záměru), přičemž podmínky
jsou stanoveny pro následující stavební objekty:
SO 01 Rekonstrukce komunikace
SO 02 Rekonstrukce vodovodu
SO 03 Přípojky vodovodu
SO 04 Rekonstrukce kanalizace
SO 05 Odbočky k domovním přípojkám
SO 06 Rekonstrukce veřejného osvětlení.
2. SO 01 Rekonstrukce komunikace
Při rekonstrukci dojde ke kompletní obnově konstrukčních vrstev vozovky, ke kompletní obnově
chodníků a vjezdů vč. konstrukčních vrstev, k úpravě uličních vpustí a ve vybudování nových
parkovacích stání. Úsek mezi ulicí U kovárny a odbočky k bytovým domům Dělnická 1 a 3 je
navržen jako jednosměrný, zbylá část komunikace bude obousměrná. Podél pravé strany
jednosměrné části komunikace (ve směru od křižovatky s ulicí U kovárny) bude vybudován
parkovací pruh s kapacitou 7 míst a šikmá parkovací stání v celkovém počtu 16 stání. V místech
nových sjezdů a parkovacích stání bude stávající vedení el. komunikací společnosti CETIN a.s.
uloženo do chrániček. Současně bude za okraj zpevněné pojížděné plochy položena rezervní
chránička PE 110 mm. Do chrániček budou uloženy také kabely NN společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Šířka komunikace v jednosměrné části bude 4,0 m, šířka obousměrné části po vjezd ke garážím
bude 5,5 m a zbylá část komunikace v délce 50,0 m bude mít stávající šířku 3,0 m. Parkovací pruh
bude mít délku 30,12 m a šířku 2,8 m a 3,5 m; parkovací stání budou řešená v pásu šířky 4,8 m;
základní šířka parkovacího stání bude 2,5 m, šířka krajních stání bude 2,6 m a 2,75 m.
Dešťové vody z komunikace a parkovacích stání budou odváděny do dešťových vpustí, které
budou zaústěny do rekonstruované jednotné kanalizace. Přípojky uličních vpustí budou provedeny
z plastových trub DN 150. U chodníku vedeného podél bytových domů (chodník podél pravé
strany komunikace) bude snížen obrubník tak, aby dešťové vody mohly být odváděny na přilehlý
nezpevněný terén a zasakovány; u chodníku vedeného podél rodinných domů bude zachováno
stávající odvodnění.
Cyklisté budou vedeni v protisměru jednosměrného úseku. Po úpravě bude proto zřízena Zóna 30.
3. SO 02 Rekonstrukce vodovodu a SO 03 Přípojky vodovodu
Stávající vodovod, který vede v zeleném pásu podél rodinných domů a je v ulici Neředínská
napojen na stávající vodovodní řad DN 100, bude odpojen a zaslepen popř. odstraněn a bude
nahrazený novým vodovodem, který bude veden v komunikaci v souběhu s rekonstruovanou
kanalizací. Na konci ulice Dělnická bude napojen na vodovodní řad DN 150, který vede podél
hromadných garáží. Na nový vodovod budou přepojeny stávající veřejné části vodovodních
přípojek, které jsou napojeny na odstraňovaný vodovod, přičemž přípojky budou tvořeny novým
potrubím; stávající potrubí přípojek bude vybouráno.
Nový vodovodní řad je navržen z trub TLT DN 100 v délce 310,7 m a DN 150 v délce 1,3 m. Na
novém vodovodním řadu budou provedeny 3 propoje z TLT trub; jeden propoj bude dimenze DN
150 a délky 2,5 m a dva propoje budou v dimenzi DN 100 a délky 1,5 m a 10,0 m. Vodovodních
přípojek bude 25 ks a budou tvořeny potrubím z PE100 RC d32 x 3,0 mm o celkové délce 153,5 m.
4. SO 04 Rekonstrukce kanalizace a SO 05 Odbočky k domovním přípojkám
Rekonstrukce kanalizace BXXIa bude spočívat ve vybudování nové kanalizační stoky, která bude
nahrazovat stávající kanalizaci, jejíž potrubí bude vybouráno popř. zaplněno betonem. Od
křižovatky ulic U kovárny a Dělnická, kde bude nová kanalizační stoka napojená na stávající
kanalizační stoku, bude stoka vedena v trase původní kanalizace, a to až po šachtu Š8, která se
nachází za křižovatkou ulic Dělnická x Neředínská x Okružní. Od této šachty až po šachtu Š10 na
konci ulice Dělnická bude kanalizační stoka vedena v nové trase. Na novou kanalizační stoku
BXXIa budou přepojeny stoky BXXIa10, BXXIa11 a BXXIa12 a stávající kanalizační přípojky,
přičemž bude současně provedena výměna potrubí kanalizačních odboček k domovním přípojkám.
Na odbočkách budou osazeny plastové šachtičky DN 400 popř. DN 425. K domům č.p. 76, 77, 80
a 120 budou provedeny odbočky nové.
Kanalizační stoka bude provedena z kanalizačních trub DN 300 v délce 71,9 m a DN 400 v délce
235,1 m. Přepojení stok bude provedeno z kameninových trub DN 400 a bude celkové délky 1,5
m. Odboček k domovním přípojkám bude 28 ks a budou tvořeny kameninovým potrubím DN 150
o celkové délce 158,5 m.
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5. SO 06 Rekonstrukce veřejného osvětlení
V upravovaném úseku až po sloup veřejné osvětlení, který se nachází na protější straně ulice
Neředínská, bude provedena demontáž stávajících sloupů VO, které pak budou umístěny v nových
polohách. Sloupy veřejného osvětlení i svítidla zůstanou původní, dojde pouze k výměně
výložníků, které budou mít délku 1,5 m. Přeložené VO pak bude rozšířeno o 4 nové sloupy výšky
7,0 m s výložníkem délky 2,0 m. Dojde také k novému osvětlení přechodu v ulici Okružní, které
bude zajištěno sloupy výšky 10,0 m s výložníky délky 3,0 m.
Při přesunutí sloupů dojde k úpravě kabelového vedení VO. Nové kabelové vedení bude
provedeno kabelem CYKY-J 4x16 mm2, který bude v celé své délce uložen do chráničky DN63.
Pod vjezdy a komunikací bude uložen v chráničce DN 110. Pod komunikací bude připoložena
navíc jedna rezervní chránička DN 110.
6. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k odsouhlasení provozovateli
rekonstruovaných řadů vodovodu a kanalizace – MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
7. Ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu - Magistrátu města Olomouce, odboru životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství č.j. SMOL/120856/2019/OZP/VH/Koz a sp.zn.: SSMOL/104140/2019/OZP ze dne 3.5.2019 vyplývají následující podmínky a požadavky, které je
nutné respektovat:
‒ Před zahájením stavby bude proveden monitoring stávající jednotné kanalizace v prostoru stavby,
na kterou budou napojeny uliční vpusti k odvodnění komunikace.
‒ Všechny povrchové znaky inženýrských 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 příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
8. Budou splněny podmínky Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení péče o
krajinu a zemědělství, jako věcně a místně příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody, které jsou
uvedeny v jeho závazném stanovisku č.j. SMOL/106818/2020/OZP/PKZ/Kol a sp.zn.: SSMOL/035251/2020/OZP ze dne 11.5.2020, kterým byl udělen souhlas s kácením 9 ks dřevin
rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 79/24 v k.ú. Neředín (8 ks javor mléč, 1x lípa malolistá) a
stanovena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy:
 S kácením je možno započít až po nabytí právní moci stavebního povolení nebo jiného konečného
správního aktu stavebního úřadu.
 Kácení se podle ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. povoluje v době vegetačního klidu, tj. říjen –
březen kalendářního roku.
 Během prováděných prací bude důsledně dodržována česká technická norma ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních prací a Arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební
činnosti.
 Bude provedena náhradní výsadba v počtu 9 ks nových dřevin - 4 ks Acer platanoides Globosum,
sakura, 1 ks Acer platanoides, 1 ks Quercus robur Fastigiata, 3 ks Tilia platyphyllos, o obvodu
kmene 14-16 cm a 72 ks Spirea bumalda o velikosti 30 – 40 cm na pozemcích parc.č. 586/1 a 79/24
v k.ú. Neředín.
 Náhradní výsadba bude provedena nejpozději ke kolaudaci stavby.
 Provedení výsadby oznámí žadatel prokazatelným způsobem nejpozději do 15 dnů od jejího
dokončení MMOL, odboru životního prostředí.
 Současně se žadateli ukládá následná péče o tyto vysazené dřeviny po dobu pěti let od doby
výsadby. Následnou péčí se rozumí jejich řádné ošetřování, které zajistí jejich zdárný vývoj,
v případě vážného poškození nebo úhynu náhrada novými sazenicemi.
9. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje vydaného dne 21.8.2018
pod č.j.: KHSOC/22548/2018/OC/HOK a sp.zn.: KHSOC/22548/2018 vyplývají následující
podmínky, které je nutné respektovat:
 Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí
vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve
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znění pozdějších předpisů, což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo
KHS.
 Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledkem rozborů vzorků pitné
vody, odebraných z rekonstruovaného vodovodního řadu, vyhovující ust. § 3 odst. 1 zákona č.
258/200 Sb. a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve
znění pozdějších předpisů, v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5
vyhlášky č. 252/2004 Sb.
10. Na pozemcích, které budou dotčeny předmětnou stavbou, jsou uložena zařízení ve vlastnictví či
správě:
–
ČEZ Distribuce, a.s. (viz vyjádření zn.: 1106607352 ze dne 10.12.2019 a sdělení zn.: 0101223610
ze dne 6.12.2019);
–
GasNet Služby, s.r.o. (viz stanovisko GridServices, s.r.o. zn.: 5002041492 ze dne 6.12.2019);
–
Dopravního podniku města Olomouce, a.s. (viz vyjádření zn.: 67/2019/46, DPMO/2018/46009/805 ze dne 18.4.2019);
–
CETIN a.s. (viz vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j.: 815735/19 ze dne
22.11.2019);
–
Nej.cz s.r.o. (viz vyjádření zn.: VYJNEJ-2019-04543-01 ze dne 26.11.2019).
Proto je nutné, aby stavebník respektoval podmínky uvedené v jejich stanoviskách a vyjádřeních a
v souladu s těmito stanovisky a vyjádřeními provedl před výkopovými pracemi vytyčení všech
stávajících podzemních zařízení jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a stavbu prováděl
tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem
stavby.
11. Po celou dobu realizace stavby zajistí žadatel stávající přístup k okolním nemovitostem přístup a
příjezd k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i
přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Po dobu rozkopávky je
nutno zajistit bezpečný pěší provoz (lávky se zábradlím, příp. převedení pěších na opačnou stranu
komunikace) tak, aby chodci nebyli nuceni při chůzi používat vozovku přilehlé komunikace.
Přístup do přilehlých objektů musí po dobu provádění prací zůstat zachován. Veškeré zásahy do
soukromých sjezdů k přilehlým nemovitostem je nutno předem projednat a odsouhlasit s vlastníky
nebo uživateli těchto nemovitostí, neboť v tomto případě se nejedná o zásahy do pozemních
komunikací (v prostoru křížení sjezdů s chodníky se však jedná o místní komunikace).
12. Stavební materiál může být skladován na veřejném prostranství jen se souhlasem odd. státní
správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního (na místních komunikacích, včetně
chodníků), případně oddělení městské zeleně odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
(na zelených pásech) Magistrátu města Olomouce. Totéž se týká i provádění výkopových prací,
které nelze zahájit bez povolení výše uvedených odborů Magistrátu města Olomouce.
13. Stavební objekty SO 02 Rekonstrukce vodovodu a SO 04 Rekonstrukce kanalizace jsou dle
závazného stanoviska vodoprávního úřadu č.j. SMOL/120856/2019/OZP/VH/Koz a sp.zn.: SSMOL/104140/2019/OZP ze dne 3.5.2019 podle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) vodní díla a
vyžadují povolení stavby. K žádosti o toto povolení je nutno doložit doklady v souladu s
ustanovením vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
14. K vydání stavebního povolení na stavební objekt SO 01 Rekonstrukce komunikace je příslušný
Magistrát města Olomouce odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, jako speciální stavební úřad. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na tento stavební objekt musí být dodrženy požadavky tohoto speciálního stavebního
úřadu, které vyplývají z jeho závazného stanoviska vydaného dne 8.1.2020 pod č.j.
SMOL/001757/2020/OS/PK/Kra a sp. zn.: S-SMOL/310536/2019/OS:
 Projektová dokumentace bude ověřená projektantem, který je oprávněn k výkonu vybraných
činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
 Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá – „Obecně
technické požadavky na komunikaci“.
Územní rozhodnutí na stavební objekty SO 03 Přípojky vodovodu, SO 05 Odbočky k domovním
přípojkám a SO 06 Rekonstrukce veřejného osvětlení je konečné a žádné další povolení pro tyto
stavební objekty dle § 103 stavebního zákona nenásleduje. Stavební objekty SO 03 a SO 05
nepodléhají kolaudačnímu souhlasu. Stavební objekt SO 06 dle § 122 stavebního zákona podléhá
kolaudačnímu souhlasu. Z tohoto důvodu se žadateli v souladu s ust. § 92 odst.1 stavebního zákona
pro posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby a při
vydávání kolaudačního souhlasu pro stavební objekt SO 06 Rekonstrukce veřejného osvětlení ukládá
zpracování dokumentace pro provádění stavby podle ust. § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní stavební objekty vyžadují ještě vydání stavebního povolení nebo jiného obdobného
rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
a)
bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru;
b)
bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává;
c)
vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat;
d)
byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.
Účastníky řízení podle ust. § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") jsou účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a)
stavebního zákona.
Tito účastníci jsou následující:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ( žadatel):
statutární město Olomouc, odbor investic, Palackého 14, 779 00 Olomouc, v zastoupení: AQUA
PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno;
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou
stavbou, osoby, které mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem a vlastníci a provozovatelé
dotčených inž. sítí):
statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, zastoupené odborem majetkoprávním
a odborem dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc, CETIN a.s., Českomoravská
19, 190 00 Praha, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín, Dopravní podnik města Olomouce,
Koželužská 1, 779 00 Olomouc, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno, MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, Nej.cz s.r.o., Kaplanova 8, 148 00 Praha,
Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc, Veolia Energie ČR, a.s.,
28. října 7, 702 00 Ostrava.
–
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Odůvodnění
Žadatel statutární město Olomouc, odbor investic, Palackého 14, 779 00 Olomouc, v zastoupení:
AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno dne 23.6.2020 podal žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby „Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ ve městě
Olomouci, v katastrálním území Neředín. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Žádost byla doložena dokumentací pro územní rozhodnutí, plnou mocí k zastupování a těmito
souhlasy, vyjádřeními a stanovisky:
vyjádření vlastníků dotčených pozemků a staveb:
– souhlas statutárního města Olomouce, majetkoprávního odboru s umístěním stavby na pozemcích
ve vlastnictví statutárního města Olomouc č.j. SMOL/121707/2019/OMAJ/EM/Slez a sp. zn.: SSMOL/096693/2019/OMAJ/Sle ze dne 3.5.2019;
– vyjádření statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové
správy a údržby komunikací č.j. SMOL/320736/2019/ODUR/MSUK/Šku a sp.zn.: SSMOL/310532/2019/ODUR ze dne 10.12.2019;
 stanoviska dotčených orgánů:
– závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje č.j.: HSOL-2165-2/2019 ze
dne 7.5.2019;
– závazné
stanovisko
Krajské
hygienické
stanice
Olomouckého
kraje
č.j.:
KHSOC/22548/2018/OC/HOK a sp.zn.: KHSOC/22548/2018 ze dne 21.8.2018;
– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní správy na
úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/001757/2020/OS/PK/Kra a sp. zn.: SSMOL/310536/2019/OS ze dne 8.1.2020;
– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje č.j.
SMOL/134216/2020/ODUR/UUP/Sob a sp. zn.: S-SMOL/109124/2020/ODUR ze dne 8.6.2020;
– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení péče o
krajinu a zemědělství č.j. SMOL/106818/2020/OZP/PKZ/Kol a sp.zn.: S-SMOL/035251/2020/OZP
ze dne 11.5.2020 – souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les;
– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství č.j. SMOL/120856/2019/OZP/VH/Koz a sp.zn.: S-SMOL/104140/2019/OZP ze dne
3.5.2019;
– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení odpadového
hospodářství a péče o prostředí č.j. SMOL/197560/2018/OZP/OH/Noz a č.spisu: SSMOL/197560/2018/OZP ze dne 27.9.2018;
– závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava sp.zn.: 96990/2019-1150-OÚZ-BR ze dne
5.12.2019;
– stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Olomouc čj: KRPM148792-1/ČJ-2019-140506 ze dne 18.12.2019;
 vyjádření vlastníků a provozovatelů dotčených inž. sítí k jejich rekonstrukci:
– vyjádření MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. zn.: OL/B/19400015785/19/Mik dne 2.12.2019;
– vyjádření Technických služeb města Olomouce, a.s. zn.: TSMO/6500/19 ze dne 26.11.2019;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

vyjádření a stanoviska vlastníků a provozovatelů inž. sítí k existenci jejich zařízení:
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1106607352 ze dne 10.12.2019;
sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101223610 ze dne 6.12.2019;
sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700134344 ze dne 20.11.2019;
sdělení Telco Pro Services, a.s. zn.: 0200993720 ze dne 20.11.2019;
stanovisko GridServices, s.r.o. zn.: 5002041492 ze dne 6.12.2019;
vyjádření Dopravního podniku města Olomouce, a.s. zn.: 67/2019/46, DPMO/2018/46009/80-5 ze
dne 18.4.2019;
vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j.: 815735/19 ze dne 22.11.2019;
vyjádření Nej.cz s.r.o. zn.: VYJNEJ-2019-04543-01 ze dne 26.11.2019;
vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E44714/19 ze dne 19.11.2019;
vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn.: 191120-0933142332 ze dne 27.11.2019;
stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. zn.: RSTM/20191126-001/ES ze dne 26.11.2019;
vyjádření OLTERM &TD Olomouc, a.s. zn.: OLTERM/20191126-001/ES ze dne 27.11.2019;
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–
–
–
–
–
–
‒
–
–
–
–
–
–
‒
‒

vyjádření Dial Telecom, a.s. zn.: CR754949 ze dne 14.1.2020;
vyjádření MERIT GROUP a.s. zn.: MG/004/2020/MOS ze dne 13.1.2020;
vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. č.žádosti: E016892/19 ze dne 20.11.2019;
vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. zn.: UPTS/OS/236039/2020 ze dne 13.1.2020;
vyjádření Sitel, spol. s r.o. zn.: 1112001050 ze dne 2.3.2020;
vyjádření itself s.r.o. č.j.: 19/001620 ze dne 17.4.2019;
vyjádření TwigoNet Europe, SE č.j.: 5669/2020KM ze dne 30.1.2020;
vyjádření SMART Comp. a.s. č.: V-0384/2019 ze dne 17.12.2019;
vyjádření Libli s.r.o. ze dne 20.11.2019;
vyjádření OPTILINE a.s. zn.: 1412000541ze dne 2.3.2020;
vyjádření Sprintel s.r.o. ze dne 7.2.2020;
vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s. zn.: 1312000598 ze dne 2.3.2020;
vyjádření Miracle Network, spol. s r.o.;
vyjádření Armádní servisní, p.o. zn.: 31/18-RMSM ze dne 14.6.2018;
vyjádření Univerzity Palackého v Olomouci č.j. 84/ORV/2017 ze dne 26.7.2017;

 ostatní vyjádření:
– vyjádření statutárního města Olomouce, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství č.j.
SMOL/321663/2019/OMZOH/MZ/Lak a sp. zn.: S-SMOL/091947/2019/OMZOH ze dne
9.12.2019;
– vyjádření
statutárního
města
Olomouce,
odboru
strategie
a
řízení
č.j.
SMOL/003948/2020/OSTR/UHLA/Pau a sp. zn.: S-SMOL/310534/2019/OSTR ze dne 7.1.2020.
Stavební úřad dne 10.9.2020 pod č.j. SMOL/214765/2020/OS/US/Cer oznámil zahájení územního
řízení, které doručil v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona v návaznosti na § 144 odst. 6 správního
řádu účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 2
písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upustil dle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a
stanovil lhůtu pro uplatnění námitek do 15ti dnů ode dne doručení oznámení.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani stanoviska dotčených
orgánů.
Stavební úřad přezkoumal předloženou dokumentaci a konstatuje, že dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí předložená do řízení je zpracovaná odpovědnými projektanty, obsahuje veškeré
náležitosti uvedené v § 86 odst. 2 písm. e) a odst. 6 stavebního zákona ve spojení s ust. § 1a vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je úplná, přehledná a jsou v ní
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Po zevrubném prostudování předložené
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavební úřad neshledal rozpor navrhovaného stavebního
záměru s obecnými požadavky na výstavbu, dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad postupoval ve vzájemné součinnosti
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů nebo stavebního zákona.
Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je
ve správním řízení jako důkazy. Rovněž podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle stavebního zákona a a u staveb dle § 103
stavebního zákona také, zda je záměr v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a
úkoly územního plánování.
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Stavební úřad zastává stanovisko, že umístění stavby není v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými
zvláštními právními předpisy, přičemž se stavební úřad zabýval i účinky budoucího užívání stavby a
má za to, že nebude mít negativní dopad na okolí. Ochranu veřejných zájmů posoudil v součinnosti s
dotčenými orgány - Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje, Magistrátem města Olomouce, Policií ČR, které hájí a poskytují ochranu
veřejným zájmům na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství,
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, silničního hospodářství,
územního plánování, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stanoviska těchto spolupůsobících
orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem
obecně závazným právním předpisům.
Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná
závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí,
přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání
územního rozhodnutí zamítl. Z dokladů předložených v řízení stavební úřad neshledal ani žádný
důvod, pro který by mohla být nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení odlišných od žadatele. Podle stavebního úřadu způsob života dotčených osob a jejich z toho
plynoucí nároky na kvalitu prostředí nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně
požadovaných standardů v dané lokalitě. Stavební úřad tak má za to, že v konkrétním případě je
kvalita prostředí v dané lokalitě zajištěna.
V souladu s ust. § 90 stavebního zákona pak stavební úřad posoudil soulad s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování těch stavebních objektů navrhované stavby, které
jsou stavbami podle § 103 odst. 1 stavebního zákona, tj. stavebních objektů SO 03 Přípojky vodovodu,
SO 05 Odbočky k domovním přípojkám a SO 06 Rekonstrukce veřejného osvětlení, pro které orgán
územního plánování dle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko. Po posouzení
stavební úřad konstatuje, že tyto stavby jsou v souladu s platným Územním plánem Olomouc,
vydaným jako opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Olomouce dne 15.9.2014, ve znění
souboru změn, neboť tvoří neoddělitelnou součást s ostatními stavebními objekty umístěné stavby,
která je dle závazného stanoviska orgánu územního plánování v daném území přípustná.
Ve výrokové části rozhodnutí stavební úřad stanovil podmínky pro projektovou přípravu a umístění
stavby a pro provádění těch staveb, které již nevyžadují další povolení a dále podmínky vyplývající ze
závazných stanovisek dotčených orgánů a ze stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné technické
infrastruktury.
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z § 85 stavebního zákona, ze kterého
vyplývá, že účastníky územního řízení jsou podle odst. 1 tohoto ustanovení žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, podle odst. 2 písm. a) je účastníkem územního řízení
dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám
žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a podle písm. b) jsou
účastníky řízení dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:
dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
– žadatel: statutární město Olomouc, odbor investic, Palackého 14, 779 00 Olomouc, v zastoupení:
AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno;
– obec: statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta, Hynaisova 10,
779 00 Olomouc;
dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
– vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou stavbou, osoby s jiným věcným právem k těmto
nemovitostem a vlastníci a provozovatelé dotčených inž. sítí: statutární město Olomouc, Horní
náměstí 583, 779 00 Olomouc, zastoupené odborem majetkoprávním a odborem dopravy a územního
rozvoje, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc, CETIN a.s., Českomoravská 19, 190 00 Praha, ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín, Dopravní podnik města Olomouce, Koželužská 1, 779 00
Olomouc, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
Tovární 41, 779 00 Olomouc, Nej.cz s.r.o., Kaplanova 8, 148 00 Praha, Technické služby města
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Olomouce, a.s., Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc, Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7, 702 00
Ostrava;
dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
– vlastníci sousedních pozemků a staveb, a osoby s jiným věcným právem k těmto nemovitostem (tito
účastníci se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru
nemovitostí):
jedná o vlastníky následujících nemovitostí v katastrálním území Neředín:
pozemky: parc. č. 586/2 (ostatní plocha), 79/28 (zahrada), 79/29 (zahrada), 79/30 (zahrada), 79/31
(zahrada), 79/32 (zahrada), 79/33 (zahrada), 79/34 (zahrada), 79/35 (zahrada), 79/36 (zahrada), 79/37
(zahrada), 79/39 (zahrada), 79/40 (zahrada), 79/41 (zahrada), 79/42 (zahrada), 79/45 (zahrada), 79/46
(zahrada), 79/51 (zahrada), 79/52 (zahrada), 79/110 (orná půda), 594 (zahrada), st. 79 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 96 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 99
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 101 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 104 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 109 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 127
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 288/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. 319/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 321/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 324/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 545 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 546 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. 630 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 1409 (zastavěná plocha a nádvoří);
stavby: č.p. 41 na parc.č. st. 546, č.p. 67 na parc.č. st. 102, č.p. 68 na parc.č. st. 103, č.p. 69 na parc.č.
st. 104, č.p. 70 na parc.č. st. 105, č.p. 73 na parc.č. st. 108, č.p. 74 na parc.č. st. 109, č.p. 75 na parc.č.
st. 94,.p. 76 na parc.č. st. 95, č.p. 77 na parc.č. st. 96, č.p. 78 na parc.č. st. 97, č.p. 79 na parc.č. st. 98,
č.p. 80 na parc.č. st. 99, č.p. 81 na parc.č. st. 100, č.p. 82 na parc.č. st. 101, č.p. 91 na parc.č. st. 120,
č.p. 92 na parc.č. st. 121, č.p. 98 na parc.č. st. 127, č.p. 120 na parc.č. st. 142, č.p. 196 na parc.č. st.
288/1, č.p. 435 na parc.č. st. 545, č.p. 526 na parc.č. st. 630, č.p. 527 na parc.č. st. 1409, č.p. 545 na
parc.č. st. 319/2,č.p. 549 na parc.č. st. 321/2, č.p. 553 na parc.č. st. 324/2 a garáže na parc.č. st. 316/1 –
7, st. 317/1 -12 a st. 318/1 – 7.
Jiné osoby, než výše jmenované, stavební úřad za účastníky řízení nepojal, když má za to, že
vlastnická a jiná věcná práva jiných osob nemohou být navrhovaným stavebním záměrem dotčeny, a
to s přihlédnutím k charakteru stavby, k jejím stavebně technickým parametrům stavby, poloze a
umístění na pozemcích a k účelu budoucího užívání. Umístěná stavba nebude bránit nebo omezovat
práva jiných, než výše jmenovaných vlastníků sousedních pozemků a staveb, ve výkonu jejich
vlastnického či jiného věcného práva. Stavební úřad tak dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto
územního řízení nejsou další vlastníci jiných okolních pozemků a staveb v sousedství.
Stavební úřad, vycházející z výše uvedených skutečností, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce,
odboru stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního
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Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona v
návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení
uvedeným v ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
 účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
– zástupce žadatele (+ p1):
1. D AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno
– obec (+ p2):
2. D statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta, Hynaisova 10,
779 00 Olomouc
 účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
– vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou stavbou, osoby s jiným věcným právem k těmto
nemovitostem a vlastníci a provozovatelé dotčených inž. sítí (+ p2):
3. D statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
4. D statutární město Olomouc, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a
údržby komunikací, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
5. D CETIN a.s., Českomoravská 19, 190 00 Praha
6. D ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín
7. D Dopravní podnik města Olomouce, Koželužská 1, 779 00 Olomouc
8. D GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno
9. D MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc
10. D Nej.cz s.r.o., Kaplanova 8, 148 00 Praha
11. D Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc
12. D Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7, 702 00 Ostrava
– vlastníci sousedních pozemků a staveb (+ p2):
13. D veřejná vyhláška pro tyto účastníky řízení, která je vyvěšena na úřední desce Magistrátu města
Olomouce
 dotčené orgány (+ p2):
14. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
15. D Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
16. D Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 00
Olomouc
17. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 91, 779
00 Olomouc
18. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00
Olomouc
19. D Policie ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, tř.
Kosmonautů 10, 779 00 Olomouc
Na vědomí:
20.
spis + p1 - 2x
Příloha: p1 – celkový situační výkres, který bude žadateli zaslán jako ověřená grafická příloha po
nabytí právní moci územního rozhodnutí)
p2 - situační výkres širších vztahů

Územní rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona a § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední
den této lhůty je dnem doručení. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňující dálkový
přístup na adrese www.olomouc.eu.

12

