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Telefon: 588488195
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SDĚLENÍ
seznámení s podklady rozhodnutí
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavebník Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 26834995, Rokycanova 796/1f, Nové Sady,
779 00 Olomouc 9 podal dne 09.06.2020 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu
města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na

Multifunkční hala Olomouc
obec Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 1091, ulice Hynaisova č.or. 9a, na pozemku parc. č. 449/1,
ostatní plocha, parc. č. 449/2, ostatní plocha, parc. č. 449/3, ostatní plocha, parc. č. 449/8, ostatní
plocha, parc. č. 449/30, ostatní plocha, parc. č. 449/31, ostatní plocha, parc. č. 449/36, ostatní plocha,
parc. č. 449/37, ostatní plocha, parc. č. 449/38, ostatní plocha, parc. č. 449/39, ostatní plocha, parc. č.
449/40, ostatní plocha, parc. č. 449/41, ostatní plocha, parc. č. 449/42, ostatní plocha, parc. č. 449/43,
ostatní plocha, parc. č. 868/1, ostatní plocha, parc. č. 875/1, ostatní plocha, parc. č. st. 895/1, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. st. 1126, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1290, zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. st. 1663, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2002, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 2134, ostatní plocha, parc. č. 2231, ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice.
Vlastník nemovitosti:
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Jednoduchý popis stavby:
Jedná se o stavební úpravu a přístavbu stávající haly zimního stadionu. Stavebními úpravami a
přístavbou stávající haly má vzniknout městská hala krajského významu se dvěma ledovými plochami
a odpovídajícím zázemím jak pro sportovce, tak pro návštěvníky. Multifunkční hala bude sloužit pro
sportovní, kulturní a společenské akce.
Objekt Multifunkční haly je členěn na následující stavební objekty SO 1.01 Malá hala, SO 1.02
Dvorana, SO 1.03 Stavební úpravy strojovny, SO 2.01 Velká hala, SO 2.02 Parkovací rampa
Wellnerova a SO 3.01 Parkovací dům Legionářská.
Jedná se o komplex určený pro multifunkční využití. Komplex obou hal se dvěma ledovými plochami
bude sestávat z propojených, ale oddělitelných úseků. Samostatně lze využívat Velkou halu a paralelně
Malou halu, propojené rozlehlým prostorem vstupní Dvorany, která bude sloužit jako nástupní prostor
do některé z hal nebo jako samostatný prostor pro setkávání, vystoupení nebo prezentace. Přístup

diváků je řešen z východní strany komplexu, odděleně od sportovců, účinkujících, VIP, zaměstnanců a
zásobování. Hlavní divácký vstup z ulice Legionářské z plochy před Husovým sborem bude směřován
novým širokým nástupním chodníkem přes centrální vstup do veřejné dvorany ve 2. NP. Východy z
2.NP povedou z vnitřního ochozu haly na východní a západní ochozy, napojené do ulice Hynaisovy a
schodištěm na parkoviště u ulice Wellnerova. Ze západní strany v úrovni 1. NP jsou situovány vstupy 2
sportovců, VIP, zaměstnanců, zásobování, gastro, odděleně od pohybu návštěvníků. Z úrovně 2. NP je
veden vstup do restaurace, bud' po schodišti z parkoviště Wellnerova nebo po ochozu z ulice
Hynaisova. Obě haly jsou v úrovni 1. NP propojeny společným zázemím sportovců a technologickým
vybavením komplexu. Ve 2. NP je propojení hal řešeno veřejně přístupnou Dvoranou, kterou lze celý
komplex projít ve směru východ-západ. Dvorana je vybavena nezbytným hygienickým zázemím a
několika komerčními plochami s fanshopem a barem. Z úrovně 2. NP je rovněž navržen hlavní přístup
diváků na tribuny jak do Malé, tak do Velké haly. V případě konání akce s přístupem diváků i na
plochu v 1. NP se uvažuje v Malé hale otevření tzv. letního vstupu podél jižní stěny Parkovacího domu
Legionářská. Do úrovně 1. NP Velké haly je veden přístup diváků vertikálními komunikacemi v rozích
objektu především v severovýchodním, jihovýchodním a jihozápadním rohu. Odchod diváků bude
umožněn přímo do ulice Hynaisova dvěma východy, alternativně vjezdem z východní strany podél
objektu Slovanského domu a ze západní strany k objektu FTK UP. V 1.NP Malé haly bude možno v
případě potřeby umístit k severní stěně mobilní tribunu pro 512 stojících diváků. 3. NP Malé haly bude
využito pro provoz tzv. Dětského světa, hracího centra určeného pro děti do cca 18 let. Hlavní přístup
je východním schodištěm a dvěma výtahy ze vstupního foyer. Další vstup je možný přímo z
Parkovacího domu Legionářská, z úrovně mezipodesty přiléhajícího schodiště a rovněž průchozím
výtahem. Dětský svět se rozkládá nad Dvoranou a bufetem Malé haly. Hlavní prostor tvoří hrací
plocha, na které budou instalovány atrakce. Dalšími prostory jsou na východní straně úsek gastro
přípravny s výdejem a posezením, hygienické zázemí pro návštěvníky, v severní části další hrací
plochou s využitím odlišným od hlavního prostoru, na západní straně se pak nachází zázemí
zaměstnanců. Vstupem v 1. nebo 2. NP na západní straně dvorany je přístup do administrativních
úseků ve 2. a 3. NP, které by měly sloužit pro správu multifunkční haly a hokejového klubu, případně
dalších. Těmito vstupy je rovněž přístup do VIP prostor ve 3. NP Velké haly prostřednictvím 3 výtahů
a schodiště. Celé 3. NP je vyhrazeno pro určené skupiny diváků a pracovníků. Na severní straně a
polovině jižní strany jsou to skyboxy pro VIP hosty, na západní straně VIP catering. Jihovýchodní
strana dlouhé tribuny je určena pro režii, komentátory, tisk, kamery apod., na východní straně jsou
místa pro osoby na vozíku, s vyhrazenými místy na tribuně pro jejich doprovod, která funkčně navazují
na evakuační výtah v sever-východním rohu Velké haly. Gastro-zařízení objektu se skládá z několika
úseků. Hlavním a největším je přípravna gastro se zázemím zaměstnanců, sklady vč, chlazeného a
mrazicího a skladu odpadu v 1. NP Velké haly. S vyššími patry je přípravna propojena vlastním
provozním schodištěm a nákladním výtahem. Ve 2. NP se nachází kuchyně pro restauraci, která bude v
provozu celodenně, ve 3. NP se v případě konání akcí budou podávat předem připravená jídla formou
bufetu, švédských stolů apod. Dalším gastro-úsekem je bufet ve 2. NP malé haly s výhledem na plochu.
Dalším gastro-úsekem je přípravna s výdejem ve 3. NP v dětském světě. Mimo tato hlavní zařízení se
ve Dvoraně a na ochozu Velké haly nacházejí menší bufety pro diváky během akcí. Parkovací rampa
Wellnerova slouží pro parkování osobních vozidel, celková kapacita je 55 stání. Vjezd do „garáže” je
v úrovní terénu. Jedná se v podstatě o šikmou rampu z úrovně 0 na - 2,25 m. Tento parking bude
sloužit provozu haly a nebude tedy určen pro trvalé parkování veřejnosti, jako parkovací dům
Legionářská. Parkovací dům Legionářská bude sloužit pro parkování vozidel nejen návštěvníků
multifunkční haly, ale v době mimo konání akcí i pro ostatní sportoviště a blízké centrum města
Olomouce. Parkovací dům tvoří šikmé parkovací rampy — celkem 14 ramp pro celkem 469 stání
osobních vozidel, z čehož jsou dvě rampy zapuštěné pod terénem, zbytek jsou nadzemní, prakticky po
celém obvodu otevřené prostory. Jedná se o veřejné parkoviště, které bude sloužit pro návštěvníky
multifunkčního areálu i pro širokou veřejnost v okolí mimo konání akcí, bude provozován prakticky
nepřetržitě. V objektu budou tři vestavěná schodiště, v 1.NP budou soc. zařízení a v části bude
vytvořena místnost pro pokladny haly.
Velká hala si i po půdorysném rozšíření zachovává stopy původního objemu. Plánované jednostranné
zvednutí severní římsy střešní konstrukce vytvoří plochou střechu, jejíž výška nepřekročí dnešní
niveletu jižní římsy střešní konstrukce. Je to jednoduchý objem, lapidární bílý box, stylizovaná ledová
kostka posazená na podnož z pohledového betonu ukrývající technologie a zázemí. Štěrbiny, které
probíhají šikmo na celou výšku budovy jsou v některých místech osazeny čirým fixním zasklením v
tenkých hliníkových rámech umožňujícím průhledy z budovy a zároveň z venku přirozené osvětlení

2

vybraných prostor. Tam, kde nejsou tyto okna, budou štěrbiny osazeny neprůhledným sklem. V noci se
projeví průběžné oboustranné osvětlení led diodovými pásy. Malá hala jako každodenní tréninková
plocha je záměrně výrazově jednodušší než velká, protože její hlavní náplní jsou tréninky sportovců
různých disciplín a je potlačena její reprezentativní funkce na úkor Velké haly. Vnější plášť bude lehký
sendvičový plechový izolační panel.
SO 1.01 MALÁ HALA, 1.02 DVORANA
Založení nosné konstrukce Malé haly a Dvorany je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách s
monolitickými hlavicemi. Nové svislé nosné konstrukce Malé haly jsou tvořeny sloupy z ocelového
skeletu založenými na železobetonových hlavicích pilot. Jedná se o uzavřené svařované válcované
profily typu H a profily kruhového průřezu. Ostatní svislé konstrukce, u nichž se alespoň částečně
počítá s nosnou funkcí, jsou navrženy z betonových bednicích tvarovek a z tvarovek keramického
zdicího systému v tloušťkách 200 a 300 mm. Ocelová nosná konstrukce střechy Malé haly a přilehlých
částí objektu včetně tribuny je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků navržených přednostně z
trubek a válcovaných profilů standardního sortimentu. Hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena
trojbokými příhradovými vazníky z trubek. Lehký střešní plášť haly je uložen na vaznicích situovaných
ve směru kolmém na osy vazníků. Nosnou funkci ve střešním plášti zajišťuje trapézový plech uložený
ve směru kolmém na vaznice. V prostoru mezi příhradovými vazníky budou nad hrací plochou a
tribunami umístěny ocelové servisní lávky. Vnitřní schodiště jsou řešena jako ocelová. Nosná
konstrukce Dvorany je napojena na objekt Malé haly a je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků
navržených přednostně z trubek a válcovaných profilů standardního sortimentu. Třípodlažní stavba je
tvořena rámovou konstrukcí z plnostěnných nosníků částečně ztuženou ve vhodných místech stěnovými
ztužidly a navazující na ztužidlový systém objektu Malé haly. V úrovni 3. NP a střechy jsou v
polovičním modulu stavebních os vloženy příhradové nosníky. Mezi stropnice jsou uloženy ocelové
trapézové pozinkované plechy uvažované jako ztracené bednění pro nosnou stropní desku. Konstrukce
střechy je přerušena otvory pro pultové světlíky a asymetrické světlíky tvaru lichoběžníku. Vnitřní
schodiště je navrženo jako ocelové dvouramenné s mezipodestou. Vstupní rampa na východě je
navržena s vyzdívanými stěnami z betonových bednicích tvarovek v tloušťce 300 mm a stropní deskou z
monolitického železobetonu. Deska je uložena na obvodových stěnách a na vnitřních podporách
tvořených dvojicí železobetonových sloupů. Deska je provedena ve sklonu shodném s průběhem
povrchu rampy. Podél severní stěny rampy uvnitř půdorysu je proveden podzemní instalační kanál.
Konstrukce kanálu bude železobetonová monolitická. Vnitřní dělicí konstrukce jsou navrženy z
betonových a keramických tvarovek, montovaných konstrukcí s opláštěním sádrokartonovými a
sádrovláknitými deskami a prosklených stěn z hliníkového systému. Střecha objektů půdorysně spojená
v jeden celek sestává z více samostatných částí s různými výškovými úrovněmi oddělenými atikou.
Střecha Malé haly je navržena jako plochá, jednoplášťová s odvodněním vnitřními vpustěmi v
podtlakovém systému se zaústěním do vnitřní kanalizace. Povlaková krytina bude mechanicky kotvená
k podkladu. Nad hlavním prostorem Malé haly (hrací plochou) je navržena lehká skladba střešního
pláště se zohledněním vyšších požadavků na zvukovou neprůzvučnost. Ve střešním plášti budou
osazeny konstrukce pultových pásových světlíků. Nad bočními trakty Malé haly — nad částí
administrativy a zázemí je navržena jednotná skladba střešního pláště, a to jednoduchá jednoplášťová
skladba s parozábranou, tepelnou izolací ze spádových desek a mechanicky kotvenou hydroizolační
fólií. Na trapézovém plechu bude nadbetonovaná vrstva o celkové tloušťce nosné konstrukce 120 mm.
Střecha Dvorany je navržena shodně jako boční trakty Malé haly. Obvodový plášť Malé haly je
navržen jako vyzdívaný. Pro zajištění co nejvyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti je navrženo
obvodové zdivo z betonových bednicích tvarovek s výplní betonem v tloušťce 200 a 300 mm. Z vnější
strany bude zdivo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelným izolantem z
minerální viny v tloušťce 170 mm. Východní fasáda hlavního vstupního prostoru Dvorany je navržena
ze systémových profilů pro strukturální fasády. Západní vstupní fasáda dvorany je navržena jako
sloupko-příčková konstrukce v celohliníkovém fasádním systému. Obvodový plášť' severní fasády
Dvorany a část západní fasády Malé haly ve 4.NP je navržen jako skládaný z ocelových kazet C s
výplní minerálními deskami a vnějším opláštěním velkoplošnými hliníkovými kazetami.
SO 2.01 VELKÁ HALA
Stávající ocelová nosná konstrukce zimního stadionu je řešena jako prostorová příhradová deska
obdélníkového tvaru uložená na sloupech obvodových stěn. V rámci stavebních úprav bude proveden
zásah do statického systému haly a zesílení statiky nevyhovujících prvků a detailů střechy, sloupů,

3

ztužidel a stěn výměnou, zesílením a úpravou statického systému. Konstrukce střechy je realizována
jako prostorová příhradová deska z trubek s kulovými styčníky. Střešní plášť je realizován na
dřevěném bednění uloženém na vaznice z dřevěných trámků. V rámci stavebních úprav bude
provedeno při zdvižení konstrukce střechy do architektonicky požadované vodorovné polohy o 2,55 m
na severní straně, zkrácení převislých konců příhradové desky v podélném směru o jeden modul
příhrady, vyztužení staticky nevyhovujících prvků příhradové desky, změna uložení příhradové desky
na sloupy, výměna vaznic, výměna střešního pláště — nosným prvkem bude trapézový plech, změna
systému odvodnění střechy vč. spádování, realizace nových obslužných lávek a obnovení povrchové
ochrany konstrukce. Stávající části tribun na podélných stranách haly jsou provedeny ze
železobetonových nosníků tvaru L uložených na šikmých nosnících ze standartních válcovaných
profilů, případně profilů svařených. Východní a západní tribuna včetně schodišť budou nahrazeny
novou konstrukcí, která po nutných úpravách stávajících konstrukcí naváže na původní konstrukci
tribun. Nové části konstrukce tribuny budou tvořeny příčnými rámy z válcovaných I-profilů. Přístavby
tvoří pás kolem stávající konstrukce haly proměnné šířky cca 4 m až 16 m. Ocelová nosná konstrukce
přístaveb je řešena jako převážně pravoúhlý rastr nosných prvků navržených z válcovaných profilů.
Třípodlažní konstrukce s nepravidelnou výškou pater je tvořena rámovou konstrukcí z plnostěnných
nosníků navázanou na ztužidlový systém stávající konstrukce haly a navazující na její modulový
systém 8 m x 8 m. Ve východní a západní části stropu nad 1. NP navrženy šikmé rampy, na které
navazují železobetonové rampy spojující konstrukci s terénem. Poblíž rohů vlastní haly jsou umístěna
ocelová dvouramenná schodiště s mezipodestou. Schody jsou neseny dvěma vnějšími schodnicemi
svařenými z plechu. Stupně budou ocelové z ohýbaného plechu vevařené mezi schodnice. V blízkosti
schodišť jsou umístěny konstrukce výtahových šachet. Ostatní svislé konstrukce, u nichž se alespoň
částečně počítá s nosnou funkcí, jsou navrženy z betonových bednicích tvarovek a z tvarovek
keramického zdicího systému v tloušťkách 200 a 300 mm. Stěny konstrukce venkovních ochozů podél
východní a západní fasády sloužící jako únikové cesty z 2.NP jsou navrženy z betonových tvárnic s
vyztuženými a dobetonovanými dutinami a spárami. Stěny budou vyzdívány mezi nosné ocelové sloupy.
Založení nosných stěn bude provedeno na obvodových železobetonových pásech podepřených
pilotami. Pro zajištění požadovaného vzhledu budou obvodové stěny opatřeny vnější pohledovou
moniérkou tloušťky 80 mm nebo z prefabrikovaných dílců zavěšených na obvodové stěny pomocí
závěsů provedených z nerezové oceli. Vodorovné nosné konstrukce venkovních ochozů podél východní
a západní fasády sloužící jako únikové cesty z 2.NP budou tvořeny monolitickými stropními deskami
uloženými na boční podélné nosné stěny. Stropní desky budou betonovány do trapézového plechu s
vloženou výztuží. Stropní deska bude provedena ve spádu dle požadovaného sklonu ochozu. Vnitřní
dělicí konstrukce jsou navrženy z betonových a keramických tvarovek, montovaných konstrukcí s
opláštěním sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami a prosklených stěn z hliníkového systému.
Střecha objektů půdorysně spojená v jeden celek sestává z více samostatných částí s různými
výškovými úrovněmi oddělenými atikou. Střecha Velké haly se skládá ze dvou částí - hlavní (horní)
část s nosnou konstrukcí tvořenou stávající příhradovou deskou přibližně na kótě +19,000 a vedlejší
(spodní) část tvořící ochoz po obvodu haly přibližně na kótě +14,500. Obě části jsou navržené jako
plochá jednoplášťová střešní konstrukce s odvodněním vyhřívanými vnitřními vpustěmi v podtlakovém
systému. Skladba střešního pláště horní části je navržena shodně jako skladba střechy nad hrací
plochou Malé haly. I zde bylo nutno zohlednit vyšší nároky na akustický útlum střešního pláště navíc s
daným limitem plošné hmotnosti skladby s ohledem na stávající nosnou konstrukci. Střešní plášť
spodní části střechy je navržen s pochozí vrstvou z betonové dlažby na pryžových terčích. Střešní plášť
pod dlažbou je navržen s obráceným pořadím vrstev, tj. s hydroizolační vrstvou pod tepelnou izolací.
Povrch střechy ochozu je rozdělen do dvou úrovní, a to se zvýšenou částí na severní straně pro
zajištění dostatečné světlé výšky příslušné části 3.NP. Nad strojovnou VZT a přístavky kolem schodišť
na venkovním ochozu haly (4.NP) jsou provedeny ploché střešní konstrukce s lehkou jednoplášťovou
konstrukcí a mechanicky kotvenou povlakovou krytinou. Střechy jsou odvodněny venkovním okapem a
svodem na rovinu ochozu. V přízemí bude vyzdívaných obvodový plášť opatřen tepelnou izolací a lícní
vrstvou ze železobetonových prefabrikovaných panelů nebo monolitické moniérky. Povrch lícní vrstvy
bude proveden v kvalitě pohledového betonu s povrchovou ochranou transparentním hydrofobním
nástřikem. Od úrovně bočních ochozů na východě a západě a od roviny upraveného terénu (dlažby) na
jihu bude fasáda tvořena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelným izolantem a hladkou
omítkou. Západní fasáda restaurace ve 2.NP je navržena jako sloupko-příčková konstrukce v
celohliníkovém fasádním systému.
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SO 1.03 STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY
U objektu Strojovny tvoří svislé nosné konstrukce stávající železobetonový skelet, vyzdívané
konstrukce mají funkci výplňovou. Stávající stropní konstrukce, která tvoří rovněž nosný podklad
střešního pláště, zůstane zachovaná. V desce budou pouze provedeny nové prostupy pro instalační
vedení, vzduchové průduchy, odvod spalin apod. Stávající ocelový rám se stávajícím technologickým
zařízením zůstane rovněž zachován, pouze se doplní o ocelovou konstrukci, která bude sloužit pro
osazení nových zařízení. Překlady nad novými stavebními otvory jsou navrženy systémové
keramickobetonové, u větších otvorů pak z ocelových válcovaných profilů s obezděním. Schodiště
vedoucí do snížené části strojovny bude opraveno nadbetonováním nové vrstvy na částečně
odbouraných stupních. Nové vnitřní dělicí konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva THERM v
tloušťce 150 mm, dozdívky ve stávajícím zdiva z plných nebo děrovaných cihel na tloušťku původního
zdiva. Na stávající skladbě střešního pláště bude provedeno celoplošné překrytí sanačním asfaltovým
modifikovaným pásem mechanicky kotveným k podkladu a od stávající střešní skladby odděleným
separační a tepelně izolační vrstvou. Stávající obvodové zdivo se po předchozím zapravení trhlin a
lokálních výtluků opatří přídavnou tepelnou izolací z minerálních vláken v podobě kontaktního
zateplovacího systému.
SO 2.02 PARKOVACÍ RAMPA WELLNEROVA
Založení objektu je navrženo na základové desce podepřené velkoprůměrovými pilotami. Svislé nosné
konstrukce objektu budou tvořeny dvěma řadami vnitřních železobetonových sloupů profilu 300 x 500
cm a na obvodu pak monolitickými železobetonovými stěnami tloušťky 250 mm, doplněnými v místě
lichoběžníkového otvoru na jižní fasádě železobetonovými sloupy. Stěny ve spojení se základovou
deskou budou tvořit tzv. "bílou vanu". Vnější částí železobetonových stěn budou provedeny v kvalitě
pohledového betonu. Stropní deska rampy je navržena bez viditelných stropních hlavic v tloušťce 300
mm a bude provedena v šikmé části ve spádu stejně tak, jako základová deska. Na obvodu bude
monoliticky spojená s železobetonovou konstrukcí atiky, která bude tvořit obrácený průvlak v místech
nad otvory v obvodových stěnách. Horní úroveň Parkovací rampy Wellnerova bude se strojovnou
propojena venkovním schodištěm ukončeným na střeše strojovny. Jedná se o jednoramenné přímé
schodiště ocelové konstrukce sestávající ze schodnic z válcovaných profilů a schodišťových stupňů z
pororoštu. Střecha parkovací rampy je navržena jako tzv. „zelená” střecha s extenzivní zelení. Na
železobetonové stropní desce bude na podkladních vrstvách uložena vrstva substrátu v tloušťce 150
mm. Substrát bude osázen vhodnými suchomilnými rostlinami. Střecha bude odvodněna vnitřními
vpustěmi. Ve střeše bude proveden prostup pro odvětrání vnitřních prostor zakrytý vyzdívanou
konstrukcí s protidešťovou žaluzií a s hladkou plechovou krytinou. Železobetonová konstrukce stěn
provedená v kvalitě pohledového betonu bude opatřena transparentním hydrofobním nátěrem nebo
nástřikem. Otvor mezi soklem a stropní deskou na jižní fasádě bude vyplněn tabulemi tahokovu v
určeném rastru.
SO 3.01 PARKOVACÍ DŮM LEGIONÁŘSKÁ
Založení objektu je navrženo na základové desce podepřené velkoprůměrovými pilotami. Nosná
konstrukce parkovacího domu je navržena jako systémové řešení spřažené ocelo-betonové konstrukce.
Je řešena jako převážně pravoúhlý rastr nosných prvků navržených z válcovaných a svařovaných
profilů upravených pro uložení trapézových plechů. Kotvení sloupů je navrženo jako kloubové na
předem zabetonované šrouby do ŽB základu. Mezi nosníky jsou uloženy, ocelové trapézové
pozinkované plechy uvažované jako ztracené bednění pro nosnou stropní železobetonovou desku.
Konstrukce střechy je obdobná konstrukci pater. V rohových modulech A.3-B.3/1.3-2.3; A.3-B.3/8.39.3 a F.3-G.3/8.3-9.3. jsou ve třech rozích půdorysu stavby umístěny schodišťové prostory. Tyto
prostory obsahují ve dvou případech (na jihovýchodě a jihozápadě) také výtahové šachty. Schodišťový
prostor je vyzděn z betonových bednicích tvarovek v tloušťce 200 a 300 mm s výplní betonem. Vnitřní
schodiště jsou navržená jako ocelová dvouramenná s mezipodestou. Další schodiště, které je umístěno
ve venkovním prostoru, je obdobné konstrukce a spojuje poslední podlaží se střechou. Jako vnitřní
dělicí konstrukce jsou navrženy stěny schodišť z betonových bednicích tvarovek tloušťky 200 a 300 mm
a vyzdívky dispozice zázemí pro obsluhu parkovacího domu umístěného v nástupním podlaží. Vyzdívky
budou provedeny z tvarovek keramického systému THERM ve skladebných tloušťkách 100 a 150 mm.
Konstrukce střechy nad schodišťovým prostorem a výtahovou šachtou je navržena z trapézového
plechu a nadbetonované vrstvy s vyztužením. Střešní plášť, uložený na betonovém podkladě stropní
desky, je navržen jako lehká jednoplášťová konstrukce. Střecha je odvodněna venkovním podokapním
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žlabem a svedena na povrch rampy. Poslední podlaží rampy slouží zároveň také jako střešní
konstrukce. Povrch železobetonové konstrukce bude opatřen vícevrstvým pojížděným stěrkovým
systémem určeným pro hromadné garáže a parkovací plochy. Konstrukce rampy je odvodněna
vnitřními výpustěmi a žlaby se zaústěním do kanalizace. Opláštění tahokovem v ocelových rámech je
navrženo na celém vnějším obvodu parkovacího domu i na obvodu nadstřešní části schodiště.
V multifunkční hale budou instalována technická a technologická zařízení vytápění, rozvody chladu,
vzduchotechniky, měření a regulace, EPS, ZTI, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika,
audiovizuální technika, zařízení vertikální dopravy, wellness a provozní soubory zařízení a rozvody
chlazení ledu, technologie sněžné jámy, stabilní hasící zařízení, odvod tepla a kouře, gastro 1 – bufet,
náhradní zdroj, trafostanice a VN rozvodna, bivalentní zdroj tepla pro topení a ohřev TUV, chlazení
vody pro klimatizaci, horkovodní předávací stanice, strojovna stavebního chlazení, gastro 2 –
restaurace, bufety.
Objekty multifunkční haly budou napojeny na rozvody veřejné technické infrastruktury a to vodovodu,
kanalizace, elektrické energie, elektronických komunikací a horkovodu (přípojky na rozvody technické
infrastruktury byly povoleny územním rozhodnutím).
Podrobnosti viz PD.
Dne 09.06.2020 bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“) zahájeno stavební řízení, o čemž stavební úřad
v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu vyrozuměl opatřením ze dne
19.01.2020 č.j.
SMOL/016200/2021/OS/PS/Mut a současně oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a
všem známým účastníkům řízení a stanovil lhůtu 15 dní po doručení oznámení k podání námitek.
Sdělujeme Vám, že stavební úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné
pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu
právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu,
seznámit se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně
nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb,
Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 10 kalendářních dnů,
počínající běžet následujícím dnem po doručení tohoto sdělení.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u oprávněné úřední osoby s tím, že
doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.
Účastníky stavebního řízení jsou:
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
-

podle § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
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
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha
515
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-

podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby
na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a f) ten, kdo má
k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
pozemek parc. č. 442/1, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/11, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/17, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/21, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/29, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/59, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/60, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/69, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 449/70, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 615/1, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 623, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 624/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 625, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 626, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 627/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 627/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 628, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 677, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 685, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 688, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 689/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 866/4, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 864/13, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 869, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 870, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 871, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 872/1, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. 872/2, zahrada, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 907, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 1288, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 2285/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 2313/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 2516/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice
pozemek parc. č. st. 1366, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Olomouc-město 8
pozemek parc. č. st. 1873, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Olomouc-město
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 507, ulice Wellnerova č.or. 2
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 538
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 554, ulice Hynaisova, č.or. 11
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 555, ulice Hynaisova, č.or. 9
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 556, ulice Brožíkova č.or. 9
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 557, ulice Brožíkova č.or. 7
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 558, ulice Wellnerova č.or. 4
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 596, ulice Brožíkova č.or. 11
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 599, ulice Wellnerova č.or. 6
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 614, ulice Václavkova č.or. 1
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 615, ulice Lolkova č.or. 5
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 763, ulice Lolkova č.or. 3
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 1215, ulice Wellnerova č.or. 3a
budova v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 1322, ulice Wellnerova č.or. 3b
budova v obci Olomouc, část obce Olomouc-město, č.p. 34, ulice Hynaisova č.or. 10
budova v obci Olomouc, část obce Olomouc-město, č.p. 1198, ulice Palackého č.or. 14
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Dotčenými orgány jsou:
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160
00 Praha 6
- Státní energetická inspekce, IČO: 61387584, územní inspektorát pro Olomoucký kraj,
Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
- Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962, Kolářská 451/13, Opava-Město, 746 01 Opava 1

Ing. Ludmila Mutinová
odborný stavební referent
Rozdělovník
Doručí se:
Stavebník a vlastník
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení:
1. A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 26834995, Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
2. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
5. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
6. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
7. OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
8. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
9. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha
515
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
10. vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce
– účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
– pozemek parc. č. 442/1, ostatní plocha, parc. č. 449/11, zahrada, parc. č. 449/17, zahrada, parc. č.
449/21, zahrada, parc. č. 449/29, zahrada, parc. č. 449/59, parc. č. 449/60, ostatní plocha, zahrada,
parc. č. 449/69, zahrada, parc. č. 449/70, zahrada, parc. č. 615/1, ostatní plocha, parc. č. st. 623,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 624/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 625, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. st. 626, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 627/1, zastavěná plocha a
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nádvoří, parc. č. st. 627/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 628, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 677, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 685, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st.
688, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 689/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 866/4, ostatní
plocha, parc. č. 864/13, ostatní plocha, parc. č. 869, ostatní plocha, parc. č. 870, zahrada, parc. č. 871,
zahrada, parc. č. 872/1, zahrada, parc. č. 872/2, zahrada, parc. č. st. 907, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 1288, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2285/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st.
2313/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2516/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice a
parc. č. st. 1366, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1873, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Olomouc-město,
– budovy v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 507, ulice Wellnerova č.or. 2, v obci Olomouc,
část obce Nová Ulice, č.p. 538, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 554, ulice Hynaisova, č.or.
11, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 555, ulice Hynaisova, č.or. 9, v obci Olomouc, část
obce Nová Ulice, č.p. 556, ulice Brožíkova č.or. 9, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 557,
ulice Brožíkova č.or. 7, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 558, ulice Wellnerova č.or. 4, v
obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 596, ulice Brožíkova č.or. 11, v obci Olomouc, část obce
Nová Ulice, č.p. 599, ulice Wellnerova č.or. 6, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 614, ulice
Václavkova č.or. 1, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 615, ulice Lolkova č.or. 5, v obci
Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 763, ulice Lolkova č.or. 3, v obci Olomouc, část obce Nová
Ulice, č.p. 1215, ulice Wellnerova č.or. 3a, v obci Olomouc, část obce Nová Ulice, č.p. 1322, ulice
Wellnerova č.or. 3b, v obci Olomouc, část obce Olomouc-město, č.p. 34, ulice Hynaisova č.or. 10, v
obci Olomouc, část obce Olomouc-město, č.p. 1198, ulice Palackého č.or. 14.
Dotčené orgány a ostatní:
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
14. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
15. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
16. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
17. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160
00 Praha 6
18. Státní energetická inspekce, IČO: 61387584, územní inspektorát pro Olomoucký kraj,
Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
19. Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962, Kolářská 451/13, Opava-Město, 746 01 Opava 1
Na vědomí:
20. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
21. spis
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu se toto opatření s odkazem
na § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Toto opatření je oznamováno v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na
úřední desce Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu.
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