M AGIS TR ÁT M Ě S TA OLOM OUC E
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20
Č. j. SMOL/138113/2021/OZP/VH/Sko
Spisová značka: S-SMOL/087145/2021/OZP

V Olomouci 07.06.2021

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Monika Skoupilová, dveře č. 4.25
Telefon: 588488324
E-mail:
monika.skoupilova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace - etapa I. - SO 302 Přeložka vodovodu“

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 30 zákona o
vodovodech a kanalizacích, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního
zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona
ţadateli Statutárnímu městu Olomouc, IČO: 00299308, Odboru investic, Palackého 1198/14, Olomouc,
779 00 Olomouc 9, v zastoupení: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČO: 63320819,
Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby
vodního díla „Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace - etapa I. - SO 302 Přeložka
vodovodu“ na pozemcích parc. č. 168/21 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 168/29 v
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 635/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní
plocha, parc. č. 636/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, a to následujícího stavebního
objektu:
SO 302 Přeloţka vodovodu
na pozemcích parc. č. 168/21; 168/29; 635/1; 636/1, katastrální území 710717|Nová Ulice, obec
500496|Olomouc, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1161-0-00|Nemilanka, mimo záplavové území, mimo
CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), orientační určení polohy
(souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 122 508, 548 704; 1 122 607, 548 832).
Popis stavby:
SO 302 Přeloţka vodovodu
Přeloţka výtlačného vodovodního řadu TL DN 500 v dl. 163,90 m bude provedena v úseku od stávající
armaturní šachty po napojení na stávající vodovodní řad DN 500 v blízkosti napojení křiţovatky ulic
Mošnerova - Zirmova. Stávající armaturní šachta bude vybourána a nahrazena novou prefabrikovanou ŢB
armaturní šachtou, vystrojenou, s vnitřními rozměry 3000x1800 mm s tloušťkou stěny 150 mm, tl. dna
250 mm + 100 mm vyspárování dna, min. světlou výškou 1900 mm, zákrytovou deskou o rozměrech

3300x2100 mm, tl. 200 mm, s instalací ţebříku. Vystrojení ve stávající šachtě budou demontováno, stávající
ocelové potrubí DN 600 v dl 6,0 m vyměněno. Stávající vodovodní potrubí v místech kříţení s novým
vodovodem bude vykopáno a odstraněno, potrubí ponechané v zemi bude zafoukáno popílkocementovou
směsí, konce řadu zaslepeny.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracovala společnost TERRA - POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o., IČO: 63320819, Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1, autorizovaný
projektant Ing. et Ing.Filip Brtna, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava, ČKAIT - 1201995, Ing. Oto Sedlář, autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inţenýrství, ČKAIT – 1201487, pod zak.č. 27/2019 v 10/2020.
Při výstavbě dojde ke kříţení a souběhu s inţenýrskými sítěmi.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodní díla (kód/název):
Příslušnost k systému vodovodu:
Počet zásobovaných obcí:
Druh vodovodního řadu (kód/název):
Celková délka řadů (m):
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):
Největší jmenovitá světlost řadu (mm):

433|vodovodní řady zásobovací sítě
03|skupinový
1
02|zásobovací síť
163
500
500.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace,
vypracované spol. TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČO: 63320819, Nemocniční 1852/53,
Šumperk, 787 01 Šumperk 1, autorizovaný projektant Ing. et Ing.Filip Brtna, autorizovaný technik pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 1201995, Ing. Oto Sedlář, autorizovaný
inţenýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství, ČKAIT – 1201487, pod zak.č.
27/2019 v 10/2020.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným
projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je
oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytýčení polohy
stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č. 55/2020 (veřejnou vyhláškou) vydaným Magistrátem
města Olomouce, Odborem stavebním, oddělením územně správním pod č.j. SMOL/236978/2020/OS/
US/Ber, spis.zn. S-SMOL/127841/2020/OS dne 14.10.2020.
4. Před zahájením zemních prací poţádá stavebník správce inţenýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru
staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být
k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení MMOl, odboru
stavebního, odd. výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uţivateli
stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po
celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním
nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k poţárním
zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby sloţek integrovaného záchranného
systému (Lékařská sluţba, Hasiči).
8. V průběhu výstavby nebudou pouţívané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě
stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro sníţení prašnosti.
9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení
stavby 12/2022.
10. Napojení na stávající vodovodní řad a vystrojení armaturní šachty bude odsouhlaseno s provozovatelem
tohoto zařízení.
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11. Před zahrnutím nově poloţených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška
s přihlédnutí k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích
tlakové zkoušky předloţí stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
12. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
13. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově poloţeným vodovodním potrubím a předá jej
k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje poţadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb. Protokol o
provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloţeny pro účely vydání
kolaudačního souhlasu.
14. Dodrţení podmínek při kříţení a souběhu s ostatními inţenýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním
rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
15. Doklady o odstranění nebo vyuţití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace
předkládané k ţádosti o uţívání stavby.
16. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy
přeloţky vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným
geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je moţné zaměření
do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do
katastrální mapy bude předloţeno odboru ţivotního prostředí MMOl pro účely vydání kolaudačního
souhlasu.
17. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
18. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba
odborně způsobilá (autorizovaná).
19. Před dosaţením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOl OŢP, odd.vodního
hospodářství) termín moţného konání kontrolní prohlídky, tj. dosaţení fáze výstavby uvedené v plánu
kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou ţádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou
probíhat v těchto fázích výstavby:
 Závěrečná kontrolní prohlídka.
20. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inţenýrských sítí,
účastníků řízení a dotčených orgánů:
stanoviska dotčených orgánů
- závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení vydané Krajskou
hygienickou
stanicí
Olomouckého
kraje
se
sídlem
v Olomouci
pod
č.j.
KHSOC/01294/2020/OC/HOK, spis.zn. KHSOC/01294/2020 dne 27.01.2020
1) 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., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005
Sb., coţ bude před investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloţeno KHS.
2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloţí KHS protokol s výsledky rozboru vzorku pitné
vody, odebraného z prodlouţeného vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., a
to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje
vydané pod č.j. SMOL/284028/2020/ODUR/UUP/Sin, spis.zn. S-SMOL/282458/2020/ODUR dne
04.01.2021
- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, Odboru ţivotního prostředí, odd. ochrany ovzduší a
státní správy odpadů
1. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími
předpisy vydanými na jeho základě.
2. Poţadujeme, aby vznikající odpady byly tříděny a dále vyuţitelné odpady byly přednostně
předány k recyklaci a následnému vyuţití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné sloţky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
3. Nevyuţitelné sloţky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na
odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S – OO,
odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení k
tomu určeném podle zákona o odpadech.
4. Doklady o vyuţití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace
předkládané k ţádosti o uţívání stavby.
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závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, Odboru ţivotního prostředí, odd. ochrany
ovzduší a státní správy odpadů
1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěţování lokality prachem.
2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
3. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo
k nadměrné prašnosti.
4. Výkopové práce nebudou prováděny během silného proudění větru.
5. Při nakládání se zeminou zamezit vzniku nadměrné prašnosti (pouţití tkanin, fólií).
6. Při řezání, broušení či obdobných činnostech pouţívat v rámci moţností stroje se skrápěním,
případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
7. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni pracovníci vykonávající
stavbu.
vyjádření a stanoviska ostatní
- vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení vydané MOVO, a.s. Olomouc, odd. technicko
provozní činnosti pod zn. OL/B/20400016874/20/Du dne 15.12.2020
- Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení
vodovodu (606 793 945) a kanalizace (606 713 883).
- Skutečné provedení vodovodu bude odpovídat ČSN 75 5402, 75 5630, 75 5411, 73 6005, při
stavbě budou splněny naše připomínky k provádění.
- V případě, ţe při realizaci bude nutné odstavit vodovodní řad z provozu, poţadujeme toto
oznámit 20 dnů předem, z důvodu splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti.
- Před záhozem musí být na vodovodu provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, ke které
bude přizván náš zástupce. Provede se směrové a výškové zaměření skutečného stavu
poloţeného potrubí odpovědným geodetem a do kladečského plánu se zaznamenají změny.
- Nad vodovod bude uloţen signalizační vodič a po zásypu bude provedena zkouška vodivosti
vyhledávacího vedení.
- Nad vodovodním potrubím bude ve výšce 30 cm umístěna bílá výstraţná fólie.
- Před uvedením do provozu bude vodovodní potrubí dezinfikováno, propláchnuto a proveden
akreditovaný odběr a kontrola hygienické nezávadnosti dodávané vody.
- Jakékoliv změny proti schválené dokumentaci poţadujeme projednat s naší společností.
- Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro
opravy, údrţbu a příjezd vozidel.
- Jakoukoliv manipulaci na stáv. vodovodu v provozování naší společností smí provádět
zaměstnanci provozu pitné vody. Škody vzniklé na našem zařízení způsobené stavbou budou
odstraněny na náklady investora.
- Poklopy ve správě naší společnosti musí být upraveny do výšky nového terénu. Nové výškové
osazení poklopů vodovodních armatur bude protokolárně předáno našim zástupcům ze střediska
provozu pitné vody.
- Do doby kolaudace bude zrealizovaný úsek vodovodního řadu fyzicky oddělen od stávajícího
vodovodu
- Dodávka vody do vodovodního řadu bude moţná aţ po jeho kolaudaci. V případě kolaudace
před zásypem musí být všechny části nového vodovodu zajištěny staticky i proti poškození
vnějšími vlivy.
- Po dokončení stavby předá investor naší organizaci projektovou dokumentaci skutečného
provedení vyhotovenou tiskem, potvrzenou dodavatelem stavby a zaměřenou situačně i výškově
odpovědným geodetem. Pro účely vloţení díla do digitální mapy předá investor naší společnosti
zaměření skutečného stavu v digitální formě (např. na CD) ve formátu *DGN.
vyjádření správců sítí
- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1111666000 ze dne 21.12.2020, GasNet Sluţby, s.r.o. zn. 5002264917 ze
dne 16.12.2020, CETIN a.s. č.j. 830126/20 ze dne 25.11.2020, TSMO, zn. TSMO/6555/20 ze dne
03.12.2020, Veolia Energie ČR, a.s. zn. RSTM/20210317-001/SR ze dne 18.03.2021,
která jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, která je uloţena u
vodoprávního úřadu.
Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, obdrţel dne 31.03.2021 ţádost stavebníka
Statutárního města Olomouc, IČO: 00299308, Odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00
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Olomouc 9, v zastoupení: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČO: 63320819, Nemocniční 1852/53,
Šumperk, 787 01 Šumperk 1, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady:
- projektová dokumentace
- plná moc, kopie katastrální mapy, výpis z KN, plán kontrolních prohlídek
- územní rozhodnutí č. 55/2020 (veřejnou vyhláškou) vydané Magistrátem města Olomouce, Odborem
stavebním, oddělením územně správním pod č.j. SMOL/236978/2020/OS/US/Ber, spis.zn. SSMOL/127841/2020/OS dne 14.10.2020
- posouzení podle ustanovení § 15 odst. 2) stavebního zákona - závazné stanovisko vydané MMOl,
Odborem stavebním, oddělením územně správním pod č.j. SMOL/302975/2020/OS/US/Ber, spis.zn. SSMOL/282470/2020/OS dne 14.12.2020
- souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Olomouce vydaný odborem
majetkoprávním, odd. evidence majetku pod č.j. SMOL/122373/2020/OMAJ/EM/Sle, spis.zn.
S-SMOL/115075/2020/OMAJ/Sle dne 26.05.2020
- vyjádření Statutárního města Olomouc, odboru dopravy a územního rozvoje, odd. majetkové správy a
údrţby komunikací vydané pod č.j. SMOL/314208/2020/ODUR/MSUK/Krc, spis.zn. S-SMOL/282449/
2020/ODUR dne 04.01.2021
- vyjádření Statutárního města Olomouce, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, odd.
městské zaleně vydané pod č.j. SMOL/080068/2020/OMZOH/MZ/Jir, spis.zn. S-SMOL/032973/2020/
OMZOH dne 25.03.2020
- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje
vydané pod č.j. SMOL/284028/2020/ODUR/UUP/Sin, spis.zn. S-SMOL/282458/2020/ODUR dne
04.01.2021
- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a
státní správy odpadů vydané pod č.j. SMOL/305969/2020/OOSSO/Gad, spis.zn. SSMOL/282921/2020/OZP dne 16.12.2020
- vyjádření Magistrátu města Olomouce, Odboru ţivotního prostředí, oddělení péče o krajinu a
zemědělství vydané pod č.j. SMOL/291307/2020/OZP/PKZ/Hun, spis.zn. S-SMOL/282461/2020/OZP
dne 02.12.2020
- vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení vydané MOVO, a.s. Olomouc, odd. technicko provozní
činnosti pod zn. OL/B/20400016874/20/Du dne 15.12.2020
- závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení vydané Krajskou
hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pod č.j. KHSOC/01294/2020/OC/HOK,
spis.zn. KHSOC/01294/2020 dne 27.01.2020
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc
vydané dne 21.12.2020 pod č.j. HSOL-6360-2/2020
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno vydané pod č.j. ARUB/4379/2020/M dne 29.07.2020
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno vydané pod č.j. ARUB/3051/2021/DS0 dne 05.05.2021
- stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Olomouc vydané ke stavebnímu řízení pod č.j. KRPM126992-1/ČJ-2020-140506 dne 17.12.2020
- vyjádření správců inţ. sítí: ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1111666000 ze dne 21.12.2020, GasNet Sluţby,
s.r.o. zn. 5002264917 ze dne 16.12.2020, CETIN a.s. č.j. 830126/20 ze dne 25.11.2020, TSMO, zn.
TSMO/6555/20 ze dne 03.12.2020, Veolia Energie ČR, a.s. zn. RSTM/20210317-001/SR ze dne
18.03.2021, SMART Comp. a.s. č. V-1203/2020 ze dne 13.12.2020, Nej.cz s.r.o. zn. VYJNEJ-202005615-01 ze dne 30.11.2020, Armádní Servisní, p.o. ze dne 23.09.2019, DPMO, a.s. zn. 188/2019/46
DPMO/2019/46009/147 ze dne 12.09.2019, Dial Telecom, a.s. zn. CR851110 ze dne 23.11.2020,
MERIT GROUP a.s. zn. MG/020/2020/MOS ze dne 11.02.2021, Vodafone Czech Republic a.s. zn.
MW9910162363232651 ze dne 23.11.2020, ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700352415 ze dne 22.03.2021,
Telco Pro Services, a.s zn. 0201213189 ze dne 22.03.2021, itself s.r.o. ze dne 04.05.2021.
Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení
opatřením MMOl č.j. SMOL/096030/2021/OZP/VH/Sko ze dne 30.04.2021. Podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Dotčeným orgánům a účastníkům
řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, ţe do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou
nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení
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doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena ţádná negativní
námitka či připomínka. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad obdrţel vyjádření Archeologického ústavu
akademie věd ČR, Brno, v.v.i., které obsahovalo odkaz na ustanovení zákona o státní památkové péči.
Zákonné povinnosti stavebníka vodoprávní úřad uvedl v upozornění tohoto rozhodnutí.
Oprávněné připomínky a poţadavky dotčených orgánů a správců dotčených inţenýrských sítí byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, ţe v případě vydání stavebního
povolení toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší: stavebníkům, vlastníkům stavbou
dotčených pozemků parc. č. 168/21 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 168/29 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 635/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha,
parc. č. 636/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha a staveb na nich, vlastníkům sousedních
pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být umístěním
stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, ţe
dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či
uţivatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba
svým charakterem se jich nedotkne.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloţenou ţádost o
vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, ţe předloţená
projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroţeny veřejné zájmy
ani nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu
neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uloţených podmínek
a povinností. Lze předpokládat, ţe záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru
povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemoţnění dosaţení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Při provádění stavby vodního díla budou dodrţeny technické poţadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
„STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního 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, neţ bude celá stavba zkolaudována.
Při realizaci stavby budou dodrţovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k
příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, TNV 75 5402. Zásah do stávajícího vodovodu bude
proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uţivatelů veřejného prostranství,
čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním.
Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem poţádá
příslušný silniční správní úřad. K ţádosti přiloţí stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předloţen projekt
dopravního značení k vyjádření.
Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého
kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné sluţbě Olomouc.
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Upozorňujeme na nutnost dodrţování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb –
§ 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
sluţeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno
správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění . Stavebník je povinen písemně ohlásit termín
zahájení zemních prací jiţ od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umoţnit jemu nebo oprávněné organizaci
provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě
dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.
Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloţeny doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle
skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliţe stavba nebude zahájena
do 2 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, ţe od provedení
svého záměru upouští.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního
prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace - etapa I. - SO 302
Přeloţka vodovodu“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
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Doručení:
Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní
rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26
správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese
www.olomouc.e u .

..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:
Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
– Statutární město Olomouc, Odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
–
v zastoupení: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01
Šumperk 1
vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
– Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
– Statutární město Olomouc, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
– Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
– Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okruţní 880, 798 41 Kostelec na Hané
– 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
– itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Ţidenice, 628 00 Brno 28
Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce:
vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se
podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):
– parc. č. 89/2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 109/2 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 115/6 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 115/8 v
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 115/9 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, zahrada, parc.
č. 115/39 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, trvalý travní porost, parc. č. 115/40 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, zahrada, parc. č. 115/77 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 153/242 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 153/243 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní
plocha, parc. č. 153/297 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 168/30 v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 171/2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha,
parc. č. 171/5 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 185/39 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 274/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 636/2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 636/3 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 880 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 1068 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. st. 2384 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří
dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí
– GasNet Sluţby, 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
– Technické sluţby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
– 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
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Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
– Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova
524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ţivotního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a
státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
– Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koţeluţská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
– Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní
náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– spis
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