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Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Hana Šolcová, dveře č. 2.45
Telefon: 588488214
E-mail:
hana.solcova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 27/2021
Ţadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: Ing.Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl, dále zastoupen:
Technoprojekt, a. s., IČ 27810054, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, dne 10.08.2020
podal ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání územního rozhodnutí o změně vyuţití
území
Andělská – zahrádkářská kolonie
ve městě Olomouci, na pozemcích parc. č. 180/6, orná půda, parc. č. 180/7, orná půda, parc. č. 180/8,
orná půda, parc. č. 180/24, orná půda, parc. č. 615/1, ostatní plocha, parc. č. 680/5, trvalý travní
porost, parc. č. 686/1, ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce , parc. č. 158/1, orná půda, parc. č.
158/2, orná půda, parc. č. 158/3, orná půda, parc. č. 158/4, orná půda, parc. č. 158/6, orná půda, parc.
č. 158/7, orná půda v k.ú. Povel. Dnem podání ţádosti 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 ţádost 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 vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č.503/2006Sb.)

I . ro zho dl o umís tě ní s tav by
Andělská – zahrádkářská kolonie
ve městě Olomouci, na pozemcích parc. č. 180/6, orná půda, parc. č. 180/7, orná půda, parc. č. 180/8,
orná půda, parc. č. 180/24, orná půda, parc. č. 615/1, ostatní plocha, parc. č. 680/5, trvalý travní
porost, parc. č. 686/1, ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 158/1, orná půda, parc. č.
158/2, orná půda, parc. č. 158/3, orná půda, parc. č. 158/4, orná půda, parc. č. 158/6, orná půda, parc.

č. 158/7, orná půda v k.ú. Povel, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust.§92 odst.4)
stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána ţadateli.
Popis umisťovaného stavebního záměru:
Předmětná oblast se nachází ve městě Olomouci v blízkosti křižovatky ulic Andělská a Nebeská.
Lokalita zahrádkářské kolonie je umístěna mezi železniční dráhou a soukromým areálem Kaprodrom.
Příprava území naváže na konec obytného území a vytvoří prostor pro individuální rekreaci. Součásti
dokumentace je návrh přípojek elektrické energie, ražené studny a komunikace.
Předmětné území bude štěrkovými komunikacemi rozděleno na jednotlivé celky, které budou využity
pro individuální rekreaci formou zahrádkářské osady. Jednotlivé celky budou rozčleněny na 79
samostatných zahrádek., parcelace území na jednotlivé zahrady není předmětem této dokumentace.
Celky budou oploceny a v rámci oplocení budou realizovány vjezdové brány na budoucí zahrady. Pro
každou zahradu je navržen samostatný vjezd.
Odstavení osobních automobilů jednotlivých uživatelů zahrádek se předpokládá uvnitř oplocené
plochy, na budoucích zahrádkách. V rámci lokality je dále navrženo celkem 18 parkovacích stání (1
stání pro ZTP) mimo pozemky jednotlivých zahrádek. V rámci stavby bude opravena příjezdová
komunikace, ul. Nebeská, se štěrkovým povrchem, na kterou bude lokalita napojena. Navrhované
komunikace se štěrkovým povrchem v rámci zahrádkářské kolonie navazují na ul. Nebeskou. V
současné době je území využíváno pro zemědělské účely.
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
SO 01 – Hrubé terénní úpravy
SO 02 – Zpevněné plochy a komunikace
SO 03 – Oplocení
IO 01 – Ražené studny
IO 02 - Přípojky elektro NN
SO 01 – Hrubé terénní úpravy
Provedené terénní úpravy budou spojeny s umístěním komunikací, veřejných prostor a ploch zeleně do
lokality. Tyto objekty budou výškově uzpůsobeny danému území a místu. Terén mimo komunikace
nebude výškově upravován. Případné úpravy zahrádek budou řešeny individuálně. V rámci stavebního
záměru ve veřejných prostorech okolo komunikací vzniknou zelené zatravněné pásy bez výsadby
stromů. V lokalitě vznikne prostor pro umístění laviček a solitérního stromu (1 ks, lípa malolistá, Tilia
cordata). Během realizace komunikací bude odebrána orniční a také částečně podorniční vrstva, které
budou použity pro zpětné zásypy a terénní úpravy. Celou kubaturu skryté ornice a podornice uloženou
na mezideponii postupně využije investor na ohumusen í plochy nezastavěné části pozemků ve
vlastnictví investora. Půjde tedy o vyrovnanou bilanci skrývky ornice. Zbylá část podorniční vrstvy
bude odvezena na příslušnou skládku.
SO 02 – Zpevněné plochy a komunikace
Lokalita bude připojena na stávající dopravní infrastrukturu oblasti a to na ulici Nebeskou, Andělskou
a následně na ulici Dolní Novosadskou. Příjezdová komunikace bude na ulici Nebeská od parcely p. č.
143/3, k. ú. Nové Sady, opravena. Veškeré nové komunikace v lokalitě včetně opravy příjezdové cesty
budou v provedení štěrkových cest, parkovací stání budou mít skladbu doplněnou o výztužné rohože.
Dešťová voda bude v ploše komunikací přirozeně vsakována.
Nová síť pozemních komunikací bude klasifikována jako účelové veřejně přístupné pozemní
komunikace a budou spadat do zóny 30. Jedná se o vytvoření co nejvíce pravoúhlého systému
pozemních komunikací, které budou sloužit pro obsluhu budoucích zahrádek. Celkem bylo vytvořeno 8
tras pozemních komunikací, jejichž situování je patrné z výkresové dokumentace. Komunikace jsou
navrženy jako obousměrné dvoupruhové komunikace. Pouze v případě části komunikace 7, vedoucí od
zahrádky 1 po zahrádku 3 byla zvolena komunikace jednopruhová z důvodu dodržení hranice
územního plánu, číslování zahrádek viz schéma. V navržené síti pozemních komunikací bylo navrženo
celkem 18 kolmých parkovacích stání, které mají sloužit primárně pro návštěvníky.
Směrově jsou komunikace ovlivněny možností rozmístění zahrádek a výškově komunikace co nejvíce
kopírují terén, který je ve stávajícím stavu spíše rovinatý. Prostor mezi oplocením jednotlivých
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zahrádek je řešen tak aby byla splněna podmínka pro minimální šířku veřejného prostranství, která je
8 m. Tento prostor se tedy skládá ze dvou jízdních pruhů šířky 2,25 m (celkem 4,50 m) a dvou zelených
pásů šířky 1,75 m. Šířka jízdního pruhu 2,25 m odpovídá převážnému předpokládanému provozu
osobních vozidel. Ve směrových obloucích došlo k rozšíření jízdních pruhů v závislosti na poloměru
daného směrového oblouku. Všechny směrové oblouky j sou zároveň dimenzovány tak, aby umožňovaly
jednosměrný průjezd vozidla hasičského záchranného systému o šířce 2,5 m.
SO 03 – Oplocení
Oplocení je navrženo po obvodu jednotlivých sekcí budoucích zahrád ek. Jedná se o oplocení výšky
1800 mm z ocelových pozinkovaných sloupků bez podhrabových desek. Výplní oplocení bude
čtyřhranné ocelové pozinkované pletivo. Celková délka oplocení všech sekcí činí 1 900 bm. V oplocení
je navrženo celkem 79 ks vjezdových bran na budoucí zahrádky.
IO 01 – Ražené studny
V rámci lokality je navrženo samostatně pro každou budoucí zahrádku zvlášť 79 ražených studní
hloubky 6, 0 m, ze kterých bude jímána voda, která bude použita pro potřeby hospodaření na
pozemcích.
IO 02 - Přípojky elektro NN
Oblast zahrádkářské kolonie, 79 zahrádek, bude zásobována elektrickou energií z blízké trafostanice.
Do lokality bude vhodně umístěno a napojeno z blízké trafostanice několik připojovacích skříní. Každá
připojovací skříň bude připravena pro vyšší počet odběrných míst (6 – 8 míst). Připojovací skříně a
připojovací kabeláž k připojovacím skříním bude projektovat a zajišťovat ČEZ Distribuce. Součástí
tohoto inženýrského objektu je osazení několika elektroměrových rozvaděčů skupinových s
přípojkovou skříní pro vyšší počet odběrných míst. Elek troměry budou jednofázové s hlavní m jističem
před elektroměrem 16 A. Z elektroměrových rozvaděčů bude ke každé zahrádce jednotlivě veden silový
kabel a ukončen u brány na hranici pozemku každé zahrádky. Na hranici pozemku bude ponechána
dostatečná rezerva kabelu a uložena v zemi. Kabeláž bude vedena k jednotlivým zahrádkám vždy ve
veřejném prostoru. Kabeláž bude uložena v zeleném pásu, pouze ve výjimečných případech, např.
křížení, ve štěrkové komunikaci, bude dodrženo uložení kabelu předepsané a zkonzulto vané s ČEZ
Distribuce.
Napojení skupinových elektroměrových rozvaděčů se provede kabely 1-AYKY-J 4x70 mm2 a napojení
jednotlivých rozvaděčů v zahrádkářských chatkách se provede kabely CYKY-J 3x10 mm2. Kabelová
trasa povede v komunikaci v souběhu s vedením ČEZ Distribuce. Mimo komunikaci povedou kabely ve
volném výkopu. Krytí kabelů NN je 700 mm.
Podrobnosti jsou obsaţeny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí z 31.7. 2020, kterou
vypracoval zodpovědný projektant Ing arch Pavel Pazdziora, autorizovaný architekt, ČKA 02 717.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Zpevněné plochy a komunikace
Lokalita bude připojena na stávající dopravní infrastrukturu oblasti a to na ulici Nebeskou, Andělskou
a následně na ulici Dolní Novosadskou. Příjezdová komunikace bude na ulici Nebeská od parcely p. č.
143/3, k. ú. Nové Sady, opravena. Veškeré nové komunikace v lokalitě včetně opravy příjezdové cesty
budou v provedení štěrkových cest, parkovací stání budou mít skladbu doplněnou o výztuţné rohoţe.
Dešťová voda bude v ploše komunikací přirozeně vsakována.
Nová síť pozemních komunikací bude klasifikována jako účelové veřejně přístupné pozemní
komunikace a budou spadat do zóny 30. Jedná se o vytvoření co nejvíce pravoúhlého systému
pozemních komunikací, které budou slouţit pro obsluhu budoucích zahrádek. Celkem bylo vytvořeno
8 tras pozemních komunikací, jejichţ situování je patrné z výkresové dokumentace. Komunikace jsou
navrţeny jako obousměrné dvoupruhové komunikace. Pouze v případě části komunikace 7, vedoucí
od zahrádky 1 po zahrádku 3 byla zvolena komunikace jednopruhová z důvodu dodrţení hranice
územního plánu, číslování zahrádek viz schéma. V navrţené síti pozemních komunikací bylo navrţeno
celkem 18 kolmých parkovacích stání, které mají slouţit primárně pro návštěvníky.
Směrově jsou komunikace ovlivněny moţností rozmístění zahrádek a výškově komunikace co nejvíce
kopírují terén, který je ve stávajícím stavu spíše rovinatý. Prostor mezi oplocením jednotlivých
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zahrádek je řešen tak aby byla splněna podmínka pro minimální šířku veřejného prostranství, která je 8
m. Tento prostor se tedy skládá ze dvou jízdních pruhů šířky 2,25 m (celkem 4,50 m) a dvou zelených
pásů šířky 1,75 m. Šířka jízdního pruhu 2,25 m odpovídá převáţnému předpokládanému provozu
osobních vozidel. Ve směrových obloucích došlo k rozšíření jízdních pruhů v závislosti na poloměru
daného směrového oblouku. Všechny směrové oblouky jsou zároveň dimenzovány tak, aby
umoţňovaly jednosměrný průjezd vozidla hasičského záchranného systému o šířce 2,5 m.
2.SO 03 – Oplocení
Oplocení je navrţeno po obvodu jednotlivých sekcí budoucích zahrádek. Jedná se o oplocení výšky
1800 mm z ocelových pozinkovaných sloupků bez podhrabových desek. Výplní oplocení bude
čtyřhranné ocelové pozinkované pletivo. Celková délka oplocení všech sekcí činí 1 900 bm. V
oplocení je navrţeno celkem 79 ks vjezdových bran na budoucí zahrádky.
3.IO 01 – Raţené studny
V rámci lokality je navrţeno samostatně pro kaţdou budoucí zahrádku zvlášť 79 raţených studní
hloubky 6, 0 m, ze kterých bude jímána voda, která bude pouţita pro potřeby hospodaření na
pozemcích.
4.IO 02 - Přípojky elektro NN
Oblast zahrádkářské kolonie, 79 zahrádek, bude zásobována elektrickou energií z blízké trafostanice.
Do lokality bude vhodně umístěno a napojeno z blízké trafostanice několik připojovacích skříní.
Kaţdá připojovací skříň bude připravena pro vyšší počet odběrných míst (6 – 8 míst). Připojovací
skříně a připojovací kabeláţ k připojovacím skříním bude projektovat a zajišťovat ČEZ Distribuce.
Součástí tohoto inţenýrského objektu je osazení několika elektroměrových rozvaděčů skupinových s
přípojkovou skříní pro vyšší počet odběrných míst. Elektroměry budou jednofázové s hlavní m
jističem před elektroměrem 16 A. Z elektroměrových rozvaděčů bude ke kaţdé zahrádce jednotlivě
veden silový kabel a ukončen u brány na hranici pozemku kaţdé zahrádky. Na hranici pozemku bude
ponechána dostatečná rezerva kabelu a uloţena v zemi. Kabeláţ bude vedena k jednotlivým
zahrádkám vţdy ve veřejném prostoru. Kabeláţ bude uloţena v zeleném pásu, pouze ve výjimečných
případech, např. kříţení, ve štěrkové komunikaci, bude dodrţeno uloţení kabelu předepsané a
zkonzultované s ČEZ Distribuce.
Napojení skupinových elektroměrových rozvaděčů se provede kabely 1-AYKY-J 4x70 mm2 a
napojení jednotlivých rozvaděčů v zahrádkářských chatkách se provede kabely CYKY-J 3x10 mm2.
Kabelová trasa povede v komunikaci v souběhu s vedením ČEZ Distribuce. Mimo komunikaci
povedou kabely ve volném výkopu. Krytí kabelů NN je 700 mm.
5. V místě stavby jsou uloţena zařízení ve vlastnictví popř. správě:
 Moravská vodárenská a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne 23.7.2020 č.j.
OL/B/20400009966)
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vyjádření ze dne 29.7.2020 č.j.
1109699659)
 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha (vyjádření ze dne 9.6.2020 č.j.
0700222646)
 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (vyjádření ze dne
27.7.2020 č.j. 708525/20)
 GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 23.7.2020 č.j.
5002180035)
Proto je nutné, aby ţadatel v souladu s jejich stanovisky, zahrnul do projektové dokumentace pro
stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními
pracemi, tak samotným provozem stavby.
6.Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat opatření, aby při výkopových pracích,
terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, kříţení či nad stávajícími inţenýrskými
sítěmi, včetně přípojek k objektům a pro uloţení nových rozvodů, byla dodrţena platná ČSN 73 6005
(prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a vytyčena všechna stávající podzemní zařízení a
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práce v místě souběhu, při kříţení či nad stávajícími podzemními sítěmi byly prováděny tak, aby
nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.
7.V projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutno prokázat zajištění stávajících přístupů a
příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k poţárním zařízením, mj. i
pro potřeby záchranné sluţby a poţární ochrany, po celou dobu realizace stavby.
8.S přebytečnou či nepouţitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakoţto i s případným stavebním
odpadem musí být naloţeno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu
řízení bude řešen i způsob naloţení s těmito případnými odpady, který je nutno projednat
s Magistrátem města Olomouce - odborem ţivotního prostředí.
9.Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ţadatel musí splnit podmínky odboru ţivotního
prostředí Magistrátu města Olomouce, jakoţto příslušného orgánu ochrany ZPF, které jsou stanovené
v jeho souhlasu vydaného podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu dne 2.9.2020 pod č.j.: SMOl/168539/2020/ODUR/UUP/Sin (koordinované závazné stanovisko)
a č.spisu: S-SMOL/161789/2020/ODUR:
- V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona provede ten, v jehoţ prospěch je souhlas udělován, na vlastní
náklad skrývku kulturní vrstvy půdy o ploše 5419 m2 do hloubky 40 cm a následně ji vyuţije
k zúrodnění nezastavěné části pozemků.. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude
prováděna v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF, v platném znění.
- Před zahájením stavby je ţadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby
nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
- Ţadatel předloţí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – Magistrátu města Olomouce,
odboru ţivotního prostředí rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů bezprostředně po nabytí
právní moci těchto rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí).
10.IO 01 Raţené studny jsou charakterizovány dle § 55 odst. 1 písm.. j) zákona o vodách jako vodní
díla, o povolení k jejich stavbě a o povolení k odběru podzemních vod je nutné poţádat zdejší
vodoprávní úřad (MMOl OŢP, odd. vodního hospodářství)
11.Bylo vydáno závazné stanovisko (jako součást koordinovaného závazného stanoviska) Magistrátu
města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, ze kterého vyplývají
následující podmínky:
- V rámci výstavby je nutné v maximální míře eliminovat znečištění ovzduší, zejména
sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost
související s přesunem sypkých materiálů.
- Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
- Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo
k nadměrné prašnosti.
- Při nakládání se zeminou zamezit nadměrné prašnosti (pouţití fólií, tkanin, apod.)
- S výš uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající
stavbu.
12.Bylo vydáno závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, oddělení
vodního hospodářství dne 31.7.2020 č. j. SMOL/183701/2020/OZP/VH/Skb, ze kterého vyplývají
následující podmínky:
- Stavba bude provedena dle předloţené dokumentace, kterou zpracovala společnost
Technoprojekt a. s., IČO: 27810054, Havlíčkovo nábřeţí 38, 702 00 Ostrava.
- Při provádění stavebních prací budou dodrţeny obecné zásady ochrany povrchových a
podzemních vod. V záplavovém území nebude skladován nebezpečný odpad, v průběhu
přípravy a realizace stavby bude zajištěno zabezpečení látek ohroţujících jakost povrchových
a podzemních vod, pouţitá mechanizace musí být ve vyhovujícím stavu, čímţ bude zabráněno
moţným úkapům a únikům ropných látek do povrchových vod.
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-

Případné ohroţení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce,
odbor ţivotního prostředí.

13.Před podáním ţádosti o stavební povolení na IO 01 Raţené studny bude proveden doplňkový
hydrogeologický průzkum v blízkosti areálu Kaprodromu s vyhodnocením moţného vlivu odběru
podzemní vody z navrhovaných studní na stávající studny a vodní plochy v areálu.
14.Na stavby SO 03- Oplocení a IO 02 – Přípojky elektro NN je územní rozhodnutí konečné.
Vzhledem k tomu, ţe územní rozhodnutí je konečné, se ţadateli v souladu s ust. § 92 odst.1
stavebního zákona ukládá zpracování dokumentace pro provádění výše uvedených staveb pro
posouzení veřejných zájmů při provádění stavby a při kontrolních prohlídkách stavby.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě ţádosti 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 vyuţitím 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.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je ţadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí
583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Ing.Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl,
dále zastoupen: Technoprojekt, a. s., IČ 27810054, Havlíčkovo nábřeţí 2728/38, 702 00 Ostrava

.
I I. r o z h o d l o z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í
pro „Andělská – zahrádkářská kolonie “
ve městě Olomouci, na pozemcích parc. č. 180/6, orná půda, parc. č. 180/7, orná půda, parc. č. 180/8,
orná půda, parc. č. 180/24, orná půda, parc. č. 615/1, ostatní plocha, parc. č. 680/5, trvalý travní
porost, parc. č. 686/1, ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 158/1, orná půda, parc. č.
158/2, orná půda, parc. č. 158/3, orná půda, parc. č. 158/4, orná půda, parc. č. 158/6, orná půda, parc.
č. 158/7, orná půda v k.ú. Povel, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust.§92 odst.4)
stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána ţadateli.
Pro nové vyuţití pozemků se stanoví tyto podmínky:
1.Hrubé terénní úpravy
Provedené terénní úpravy budou spojeny s umístěním komunikací, veřejných prostor a ploch zeleně do
lokality. Tyto objekty budou výškově uzpůsobeny danému území a místu. Terén mimo komunikace
nebude výškově upravován. Případné úpravy zahrádek budou řešeny individuálně. V rámci stavebního
záměru ve veřejných prostorech okolo komunikací vzniknou zelené zatravněné pásy bez výsadby
stromů. V lokalitě vznikne prostor pro umístění laviček a solitérního stromu (1 ks, lípa malolistá, Tilia
cordata). Během realizace komunikací bude odebrána orniční a také částečně podorniční vrstva, které
budou pouţity pro zpětné zásypy a terénní úpravy. Celou kubaturu skryté ornice a podornice uloţenou
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na mezideponii postupně vyuţije investor na ohumusení plochy nezastavěné části pozemků ve
vlastnictví investora. Půjde tedy o vyrovnanou bilanci skrývky ornice. Zbylá část podorniční vrstvy
bude odvezena na příslušnou skládku.
2.V souladu s § 9 odst. 8 zákona č- 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, je souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaný Magistrátem
města
Olomouce,
odborem
ţivotního
prostředí,
dne
2.9.2020
pod
č.
j.
SMOl/168539/2020/ODUR/UUP/Sin, závaznou součástí tohoto rozhodnutí.. Jako takový je uloţen ve
spisové dokumentaci u odboru stavebního Magistrátu města Olomouce.
3.Nově bude území vyuţíváno jako zahrádkářská kolonie, která bude štěrkovými komunikacemi
rozdělena na jednotlivé celky, které budou vyuţity pro individuální rekreaci formou zahrádkářské
osady.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
e)
bylo-li na základě ţádosti 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.
f) bylo-li v době jeho platnosti započato s vyuţitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
g) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat.
h) 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.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je ţadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí
583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Ing.Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl,
dále zastoupen: Technoprojekt, a. s., IČ 27810054, Havlíčkovo nábřeţí 2728/38, 702 00 Ostrava

Odův o dně ní
Ţadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc
9, v zastoupení: Ing.Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl, dále zastoupen: Technoprojekt, a.
s., IČ 27810054, Havlíčkovo nábřeţí 2728/38, 702 00 Ostrava, dne 10.08.2020 podal ţádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby a vydání územního rozhodnutí o změně vyuţití území „ Andělská –
zahrádkářská kolonie“. Dnem podání ţádosti bylo zahájeno územní řízení.
Ţádost byla doloţena, situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie katastrální mapy, plnou
mocí pro zástupce ţadatele, výpisem z obchodního rejstříku ţadatele, příslušnými výkresy a textovou
částí a těmito rozhodnutími a stanovisky:
– Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního
rozvoje ze dne 2.9.2020, č. j. SMOL/168539/2020/ODUR/UUP/Sin,
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, oddělení vodního
hospodářství ze dne 31.7.2020, č. j. SMOL/183701/OZP/VH/Skb,
– Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne
8.7.2020 č.j.KHSOC/23108/2020/OC/HOK;
– Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc ze
dne 6.8.2020, č. j. HSOL-3679-2/2020,
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– Závazné stanovisko Dráţního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, ze dne10.7.2020, č.j.DUCR39510/20/Sj,
– Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem ze dne 25.8.2020, č. j.
102661/2020-1150-OÚZ-BR,
– Stanovisko k projektové dokumentaci od Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor ţivotního
prostředí a zemědělství ze dne 29.7.2020, č. j. KUOK 81682/2020,
– Vyjádření k projektové dokumentaci od Archeologického ústavu Akademie věd ČR ze dne
17.6.2020, č. j. ARUB/3305/20/M,
– Stanovisko DI Olomouc k územnímu řízení ze dne 5.8.2020, č. j. KRPM-73438-1/ČJ-2020140506,
– Stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 28.7.2020, č. j. PM-28231/2020/5203/Ho
– Souhrnné stanovisko Správy ţeleznic, s. o. ze dne 10.8.2020, č. j. 16478/2020-SŢ-OŘ OLCOPS/PrT,
– Vyjádření o existenci podzemních vedení od : CETIN, a. s., Českomoravská 19, Praha, Coprosys
NeTron, s. r. o.,Ostravská 22, Český Těšín, ČD- Telematika a. s., Pernerova 2a, Praha, CRA a.s.,
Skokanská 1, Praha, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., Duhová
Praha, Dial Telecom, a. s., Křiţíkova 36a, Praha, GridServices, s. r. o., Plynárenská 1, Brno, itself
s. r. o.,Pálavské náměstí 11, Brno, MERIT GROUP a. s., Březinova 7, Olomouc, Moravská
vodárenská, a. s., Tovární 41, Olomouc, Nej.cz s. r. o.,Kaplanova 8, Praha, UNI Promotion s. r. o.,
Šlikova 31, Praha, Nordic Telecom 5G a. s., Jihlavská 21, Praha, Optiline a. s., Příkop 4, Brno,
SITEL, spol. s r. o., Baarova 657/15, Praha, netbox SMART Comp, a. s. , Kubíčkova 8, Brno,
Sprintel s. r.o., Svatoplukova 60a, Prostějov, Technické sluţby města Olomouce, Zamenhofova 34,
Olomouc, Telco Pro Services, a. s., Duhová 3, Praha, Telia Carrier Czech republic a. s., Nad
Elekrárnou 45, Praha, T.Mobile Czech republic a. s., Tomíčkova 1, Praha, Twigonet Europe,
Veolia Energie ČR, a. s., 28.října 7, Ostrava, Olterm TD Olomouc, a. s., Janského 8, Olomouc,
Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, Praha,
– Souhlasy s napojením na stávající sítě od : ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Praha
Protoţe ţádost nebyla úplná, jelikoţ neobsahovala především situační výkres současného stavu
území na podkladu aktuální katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením předmětu
územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb (účinků) na okolí (okótovat studny,
inţenýrské sítě, vyznačit přístup na pozemek parc. č. 158/5), v souvislosti s moţností navrhovaného
napojení stavby na inţenýrské sítě bylo nutno doplnit souhlasy vlastníků nebo provozovatelů
inţenýrských sítí k napojení záměru na síť jimi provozovanou, vyjádření vlastníků a provozovatelů
inţenýrských sítí k existenci inţenýrských sítí nacházejících se v místě stavby a k jejich ochraně,
plnou moc, která odpovídá poţadavkům ust.§33 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, tzn. plnou moc, ze které zcela jednoznačně vyplývá zmocnění k zastupování v
řízení a rozsah tohoto zmocnění, výpis z obchodního rejstříku ţadatele (zástupce ţadatele), pro zjištění
osoby oprávněné jednat za společnost, doklad o tom, ţe dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
byla v souladu s § 158 odst.1 stavebního zákona zpracována „autorizovanou“ osobou, závazné
stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí – dotčeného orgánu ve věcech
vodohospodářských k moţnosti realizovat záměr z vodohospodářského hlediska, závazné stanovisko
Dráţního úřadu, pobočka Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc – dotčeného orgánu ve věcech
drah k záměru, který zasahuje do obvodu dráhy, závazné stanovisko Dráţního úřadu, pobočka
Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc – dotčeného orgánu ve věcech drah dle ustanovení § 7
odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů k záměru, který zasahuje do
ochranného pásma dráhy, rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní
správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 10, Olomouc, dotčeného orgánu na úseku
silničního hospodářství dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů k připojení stavby na komunikaci, závazné stanovisko Magistrátu města
Olomouce, odboru ţivotního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc (pod 10 ha), dotčeného orgánu ve
věcech ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením §9 zákona č. 334/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu k vynětí pozemků ze zemědělského
půdního fondu, závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí,
Hynaisova 10, Olomouc – dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ke kácení dřevin, pokud bude
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prováděno, závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, Hynaisova
10, Olomouc – dotčeného orgánu ve věcech ochrany ovzduší v souladu s ustanovením § 17 zákona č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) k
vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší, závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru
ţivotního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc – dotčeného orgánu ve věcech odpadového hospodářství
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů k záměru z hlediska
nakládání s odpady, závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního
rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, protoţe se současně jedná o změnu vyuţití území dle § 80
stavebního zákona, bylo nutné poţádat i o změnu vyuţití území.
Stavební úřad usnesením vyzval dne 19.8.2020 na základě § 86 odst.5 stavebního zákona ţadatele k
doplnění ţádosti do 31.12.2020 a řízení usnesením přerušil. Ţadatel v této lhůtě ţádost doplnil, a proto
stavební úřad v územním řízení pokračoval.
Stavební úřad oznámil dne 30.9.2020 zahájení územního řízení dle §87 stavebního zákona
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
Protoţe účastníku řízení Květoslavu Jurečkovi se opakovaně nepodařilo písemnost doručit, jelikoţ
je na uvedené adrese neznámý, doručoval mu stavební úřad veřejnou vyhláškou, veřejnou vyhláškou
se doručovalo také novým vlastníkům pozemku parc.č. 158/5, k. ú. Povel(po zemřelé paní Ludmile
Beranové), jelikoţ nejsou stavebnímu úřadu známi.
(Dne 28.1.2021 stavební úřad poţádal o stanovisko Okresní soud v Olomouci za účelem zjištění
dědiců po zemřelé Ludmile Beranové, k dnešnímu dni nebylo odpovězeno).
Protoţe jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a ţádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upustil dle §87 odst.1 stavebního zákona, od ústního jednání a stanovil
lhůtu pro uplatnění námitek do patnácti dnů ode dne doručení oznámení.
Na základě podaných námitek a připomínek svolal stavební úřad ústní jednání, které se konalo dne
14.12.2020 v zasedací místnosti odboru investic Magistrátu města Olomouce.
Dne 14.1.2021 stavební úřad řízení přerušil a vyzval ţadatele k doplnění podkladů pro posouzení
ţádosti, které byly dohodnuty na ústním jednání dne 14.12.2020.
S řízením o umístění stavby bylo současně spojeno v souladu s § 140 správního řádu i územní
řízení o vyuţití území, jelikoţ v současné době se jedná o nezastavěné pozemky určené pro
zemědělské účely, v lokalitě je situováno pole a polní cesta. Nově bude území vyuţíváno jako
zahrádkářská kolonie, která bude štěrkovými komunikacemi rozdělena na jednotlivé celky, které
budou vyuţity pro individuální rekreaci formou zahrádkářské osady.
Ve stanovené lhůtě proti projednávanému stavebnímu záměru uplatnili písemné námitky účastníci
řízení Roman Slezák, Kyselovská 254/61, 783 01 Olomouc, Mgr.Barbora Hudáková, Nebeská 794/3,
779 00 Olomouc, Ing. Zbyněk Kouba, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Jitka Koubová, Nebeská
821/4, 779 00 Olomouc, Hana Koubová, Andělská20, 779 00 Olomouc, Jiří Kouba, Andělská 20, 779
00 Olomouc, Ing. Jodef Moša, CSc, Voskovcova 720/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Josefína Zubáková,
PhD., Andělská 775/25, 779 00 Olomouc. K obsahu podaných námitek se stavební úřad vyjadřuje
v odůvodnění níţe.
Následně stavební úřad dne 28.4.2021 č.j. SMOL/094042/OS/US/Sol vyrozuměl účastníky řízení o
tom, ţe ukončil shromaţďování podkladů rozhodnutí a ţe hodlá ve věci meritorně rozhodnout.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení moţnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. Tohoto vyuţil účastník řízení Roman Slezák Kyselovská
254/61, 783 01 Olomouc, Mgr. Barbora Hudáková, Nebeská 794/3, 779 00 Olomouc.
Po provedení všech nezbytných procesních úkonů v řízení stavební úřad přistoupil k vydání
rozhodnutí ve věci. Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel stavební úřad jednak z obsahu ţádosti o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a změně vyuţití území a k ní připojené dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí, a dalších podkladů, jak jsou uvedeny výše, z údajů evidovaných v
katastru nemovitostí ČR a vyjádření účastníků řízení. Při svém rozhodování se stavební úřad předně
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řídil platnou legislativní úpravou na úseku územního plánování a stavebního řádu a při její aplikaci a
při hodnocení podkladů rozhodnutí se opíral o následující úvahy.
Stavební úřad se nejprve zabýval otázkou, zda navrhovaný stavební záměr vyţaduje vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně vyuţití území.. Stavební úřad je názoru, ţe ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedená stavba, má charakter stavby ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebního
zákona, dle kterého se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a
konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Stavební úřad nemá pochybnosti o tom, ţe předmětná
stavba, jak je popisována výše, má parametry stavby dle ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona. Jedná se o
dílo, které je budováno záměrně, s konkrétním cílem a za určitým účelem, ke kterému má po
dokončení slouţit. Jedná se o stavbu, která vzniká kombinací stavebních a montáţních technologií, při
jejíţ realizaci musí být pouţito různých stavebních materiálů v závislosti na účelu budoucího vyuţití a
pro realizaci je vyţadována určitá úroveň odborných znalostí ze strany toho, kdo stavbu bude
provádět.
Dle § 2 odst. 1) a se změnou v území rozumí změna jeho vyuţití nebo prostorového uspořádání.
V současné době je území vyuţíváno pro zemědělské účely, nově bude vyuţíváno jako zahrádkářská
kolonie, která bude štěrkovými komunikacemi rozdělena na jednotlivé celky, které budou vyuţity pro
individuální rekreaci formou zahrádkářské osady. Proto stavební úřad rozhodoval současně o změně
vyuţití území.
Podle ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv
jejich uţívání na území, měnit vyuţití území a chránit důleţité zájmy v území lze jen na základě
územního rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Vycházeje z citovaných zákonných ustanovení
stavební úřad dospěl k závěru, ţe umístění navrhované stavby a změna vyuţití území je nutno
realizovat formou územního rozhodnutí o umístění stavby a změně vyuţití území podle § 79, § 80 a §
92 stavebního zákona.
S přihlédnutím k výše uvedenému závěru stavební úřad v rámci územního řízení přezkoumal
předloţenou ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a změně vyuţití území, včetně
jejích příloh, a posoudil všechny aspekty stavby dle ust. § 90 stavebního zákona, přičemţ konstatuje,
ţe podle stavebního úřadu ţadatel v územním řízení dostatečně prokázal splnění všech stavebním
zákonem poţadovaných podmínek pro povolení umístění stavebního záměru.
Podle ust. § 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr ţadatele
v souladu a) s poţadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
poţadavky na vyuţívání území, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k moţnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, c) zvláštních
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Podle ust. § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve
znění pozdějších předpisů se stavební pozemek vymezuje vţdy tak, aby svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umoţňoval umístění,
realizaci a uţívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující
veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Podle ust. § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve
znění pozdějších předpisů se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umoţněno jejich
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku
umoţňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetického vedení přístup poţární techniky a
provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikaci musí svými parametry, provedením
a způsobem připojení vyhovovat poţadavkům bezpečného uţívání staveb a bezpečného a plynulého
provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení
splňovat téţ poţadavky na dopravní obsluţnost, parkování a přístup poţární techniky.
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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 ţádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je
ve správním řízení jako důkazy. Rovněţ podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr ţadatele
v souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
poţadavky na vyuţívání území, s poţadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k moţnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
s poţadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních předpisů.
Umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb., O
obecných poţadavcích na vyuţívání území ve znění pozdějších předpisů.
Vyuţití území vyhovuje obecným poţadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb.,ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb., a vyhlášky č. 22/2010 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území
Není-li záměr ţadatele v souladu s poţadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona nebo jestliţe
by umístěním a realizací záměru mohly být ohroţeny zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními
právními předpisy, stavební úřad v souladu s § 92 odst. 2 stavebního zákona ţádost o vydání územního
rozhodnutí zamítne.
Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a měl k dispozici všechna potřebná
závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí,
přičemţ neshledal ţádný právní důvod či překáţky, pro které by předmětnou ţádost na vydání
územního rozhodnutí zamítl.
Dále se stavební úřad zabýval námitkami vznesenými do územního řízení jeho účastníky. Námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru uplatnili: Roman Slezák, Kyselovská 254/61, 783 01
Olomouc, Mgr. Barbora Hudáková, Nebeská 794/3, 779 00 Olomouc, Ing. Zbyněk Kouba, Nebeská
821/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Jitka Koubová, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc, Hana Koubová,
Andělská20, 779 00 Olomouc, Jiří Kouba, Andělská 20, 779 00 Olomouc, Ing. Jodef Moša, CSc,
Voskovcova 720/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Josefína Zubáková, PhD., Andělská 775/25, 779 00
Olomouc.
Účastníci řízení namítají následující:
Roman Slezák: Já, Roman Slezák, Kyselovská 254/61, 783 01 Olomouc – Slavonín, účastník řízení
dle § 85 odst. 2 stavebního zákona, nesouhlasím s umístěním raţených studní a čerpání podzemních
vod v blízkosti dvou rybníků Kaprodromu.
Jako certifikovaný rybářský hospodář se jiţ 20 let starám o více neţ dvě tuny ryb v areálu Kaprodrom
Klub. Vím, ţe především 18 studní za oplocením rybníku negativně ovlivní jiţ tak podprůměrné
mnoţství vody v nich. Nesouhlasím, protoţe poslední čtyři roky (vyjma aktuálního stavu) jsme asi 1 m
pod úrovní průměrné hladiny z minulosti díky extrémnímu suchu. Nesouhlasím, protoţe v době, kdy
byla vybudována hloubková kanalizace na ulici Dolní novosadská, před devíti lety, ubylo pouze 0 0, 5
m více vody neţ letos v létě a ryby lapaly po dechu a obracely se. Katastrofě jsme zabránili díky
intenzivní aeraci soli. Nesouhlasím, protoţe by vysychaly mělčiny, které buduji a vodní rostliny, které
vysazuji. Obávám se úhynu obojţivelníků, jako např. čolka obecného, uţovky obojkové, ropuchy
obecné a dalších ţab. Změna poměrů by ovlivnila i bezpečnost zahnízdění ledňáčka říčního.
K výše uvedeným námitkám byl panem Romanem Slezákem dne 30.12. 2020 doloţen
hydrogeologický posudek vypracovaný RNDr. Hanou Koppovou 30.12.2020.
Mgr. Barbora Hudáková: 1) Sníţení prašnosti, 2) Nutnost častých oprav cesty v případě štěrkového
provedení.
Ad 1) Z údajů v oznámení o zahájení územního řízení vyplývá, ţe komunikace v ul. Nebeská je
plánována opravit se štěrkovým povrchem. Díky vybudování zahrádkářské kolonie se však značně
zvýší mnoţství projetých aut a tím pádem i prašnost.
Ad 2) Ve štěrkové cestě neustále dochází k vytváření velkých děr, která jsou neustále potřeba
opravovat. Při zvýšení mnoţství projetých aut, by byla situace ještě horší a potřeba řešit častěji.
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Na závěr shrnuji své poţadavky na stanovení podmínek pro územní rozhodnutí o umístění stavby
Andělská-zahrádkářská kolonie takto: Ţádám o vybudování komunikace v ul. Nebeská v ţivičném
provedení.
K námitkám Mgr. Barbory Hudákové se připojili:
Roman Slezák, Ing. Zbyněk Kouba, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc, Ing. Josef Moša, CSc,
Voskovcova 720/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Josefína Zubáková, PhD., Andělská 775/25, 779 00
Olomouc.
Jiří Kouba, Hana Koubová, Ing. Zdeněk Kouba, Mgr Jitka Koubová:
A)rekonstrukce ulice Nebeská
1. šířka
Za současné situace v jarním aţ podzimním období zde probíhá automobilový provoz hlavně
návštěvníků na tzv. Kaprodrom v desítkách automobilů tam i zpět během dne včetně mnoha pěších a
cyklistů. Po vybudování zahrádkářské kolonie bude docházet k navýšení provozu nájemníky a jejich
návštěvníky o další desítky účastníků neboť se jedná o jedinou přístupovou cestu do této lokality. Rádi
bychom, aby byl udrţen bezpečný provoz všech účastníků i s ohledem na to, ţe plánovaná
rekonstrukce se bude provádět pouze v šířce 3, 5 m pro obousměrný provoz. Poţadujeme provést
rekonstrukci ve větší šíři ba nedocházelo ke konfliktům a nebezpečným situacím. Je jasné, ţe
k provedení by bylo minimálně nutné provést přeloţku nadzemního telefonního vedení.
2.povrch
Cesta na ulici Nebeská je sice částečně vyasfaltovaná, ale opravdový podklad má cesta jen po
nemovitost č. p. 755 Andělská. Dále je sice asfalt, ale praská a má váţné trhliny a nikdy neměl ţádný
řádný podklad. Tento asfalt je poloţen na hlíně. Předpokládáme tedy, ţe rekonstrukce cesty v ulici
Nebeské bude od tohoto místa, kde má asfalt opravdový podklad.
3.výška cesty
S ohledem na několikaleté opravy povrchu pouze zaštěrkováním děr, kdy byl stále jen naváţen
materiál, došlo k jejímu navýšení o 15-20 cm. V současné době je úroveň této cesty podstatně výše
neţ terén okolních pozemků. Bude moţné nějaké sníţení úrovně této části rekonstruované cesty?
Určitě by nemělo dojít k jejímu navýšení.
4. veřejné osvětlení
V rámci projektu nevíme, zda se uvaţuje nějaká forma veřejného osvětlení. Bylo by vhodné jej doplnit
a přispět k větší bezpečnosti a moţná lze k tomu vyuţít sloupy elektrického vedení.
B) Dopravní napojení kolonie na ulici Dolní Novosadská
Pokud bude dál navyšován provoz do této lokality bez omezení ulicí Andělská od orientačního čísla 720 bude docházet k větší zátěţi a konfliktním situacím s ohledem na šíři této komunikace. Existuje
ještě varianta napojení provozu na ulici Dolní Novosadskou z ulice Nebeské pomocí spojnice kolem
nemovitostí Andělská 23a,23b.přes parcelu 155/2, katastr Nové Sady. Navhujeme nechat část ulice
Andělské č. orientační 7-20 osadit dopravní značkou „Průjezd zakázán“ tak, jak to jiţ bylo
v minulosti.
Pan Roman Slezák je účastníkem dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. V souladu s ust. §
85 odst. 4 stavebního zákona můţe osoba, která je účastníkem podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b)
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Z ust.
§ 89 odst. 4 stavebního zákona plyne, ţe relevance námitek účastníků řízení zahrnuje dva aspekty.
Základní podmínkou je, ţe námitky účastníků řízení musí směřovat proti projednávanému záměru (tj.
dokumentaci, uţívání stavby, poţadavkům dotčených orgánů, apod.). Druhou podmínkou je podmínka
odvozená od věcného práva, a to přímé dotčení existujícího vlastnického práva nebo jiného věcného
práva k pozemku nebo stavbě. Aby námitka účastníka řízení měla právní relevanci, musí být obě shora
uvedené podmínky splněny kumulativně. Coţ v daném případě nastalo.
Námitkám pana Romana Slezáka stavební úřad nemůţe vyhovět a uvádí následující.
Územní řízení je řízením návrhovým a stavební úřad v jeho průběhu není oprávněn podaný návrh
jakkoliv korigovat, měnit nebo doplňovat způsobem, jakým si to přejí jednotliví účastníci řízení.
Dispoziční zásada návrhového řízení umoţňuje stavebnímu úřadu buďto návrhu v celém rozsahu
vyhovět, nebo v případě, ţe je návrh v rozporu se zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem,
jej zamítnout, přičemţ stavební úřad zjistil, ţe stavba není v rozporu se zákonem či jiným obecně
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závazným předpisem. K územnímu řízení bylo jako součást DÚR doloţeno „Sdělení vodoprávního
úřadu“ jako součást koordinovaného závazného stanoviska ze dne 2.9.2020, č.j.
SMOl/168539/2020/ODUR/UUP/Sin, Závazné stanovisko Magistrátu města olomouce, odboru
ţivotního
prostředí,
oddělení
vodního
hospodářství
ze
dne
31.7.2020,
č.
j.
SMOL/183701/2020/OZP/VH/Skb, pedologický průzkum, hydrogeologický průzkum, rozbor kvality
půdy vypracovaný Ing. Davidem Muškou odborně způsobilou osobou v hydrogeologii v prosinci
2019. Z tohoto průzkumu mimo jiné vyplývá, ţe co se týče vlastního vlivu jednotlivých zahrad,
v rámci čerpací zkoušky bylo ověřeno, ţe při vydatnosti čerpání cca 0,53 l/s a při celkovém
odčerpaném mnoţství cca 7,6 m3 dochází k ovlivnění hladiny v pozorovacích vrtech ve vzdálenosti 10
m a pouhé 2 cm. Při jednorázovém odběru denního mnoţství cca 178 l pak toto ovlivnění nebude
patrné vůbec, případně dojde k zakolísání hladiny o cca 1 cm, coţ lze označit jako naprosto
nevýznamné.
Z hlediska celé zahrádkářské kolonie pak není předpokládán jednorázový odběr ze všech zahrad
současně a lze uvaţovat, ţe sice bude docházet ke kumulativnímu vlivu sníţení hladiny podzemní
vody, ale pouze lokálně a nahodile s maximy v řádu jednotek cm a po dobu řádově minut, max.
jednotek hodin.
Nejbliţší potenciálně dotčené objekty byly při rekognoskaci lokality zjištěny v areálu Kaprodromu při
jihovýchodním okraji lokality. Jedná se o studnu a zejména 2 chovné rybníky, které jsou zahloubeny
do prostředí fluviálních štěrků a hladina vody odpovídá úrovni vody podzemní, aktuálně na kótě 205,
76 m n.m.
S ohledem na jednorázově odebraný objem vody v rámci dílčích čerpacích zkoušek (7,6 m3),
dosahující ½ potřebného denního mnoţství a ověřený dosah vlivu hydraulické deprese lze konstatovat,
ţe vlivy čerpání z jednotlivých studní budou minimální. Při respektování navrţeného mnoţství
k odběru vody tak lze negativní vlivy na okolní studny a vodní zdroje znemoţňující rybí hospodaření,
nebo omezující odběr podzemních vod vyloučit a návrh na stanovení minimální zůstatkové hladiny
není nutný.
Předpokládané jednotlivé odběry podzemní vody budou z hlediska hydrogeologické bilance natolik
nevýznamné a zanedbatelné, ţe negativní vlivy na vodní a na vodu vázané ekosystémy lze
v předmětné lokalitě vyloučit.
K hydrogeologickému posudku vypracovanému RNDr. Hanou Koppovou 30.12.2020 stavební úřad
uvádí, ţe dle jeho názoru se obsahově jedná o odborně zpracované námitky k navrhovaným studním a
námitky proti hydrogeologickému průzkumu, který vypracoval Ing. David Muška.
V hydrogeologickém posudku vypracovaném RNDr. Hanou Koppovou je uvedena námitka týkající se
situování průzkumných vrtů. Sondy byly vytyčeny geodetem objednatele (Technoprojekt a. s. )
v rámci polohopisu lokality. Zvláštní technická zpráva o vytýčení sond nebyla vyhotovena. Souřadnice
sond a výška terénu je ve zprávě uvedena. Primárním cílem průzkumu bylo ověření HG poměrů
lokality a moţnosti odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých zahrádek. Vrty byly umístěny
s ohledem na inţenýrské sítě, budoucí vyuţití lokality, a tak, aby postihly případné změny HG poměrů
v rámci lokality. Ovlivnění zdrojů (budoucích i stávajících) bylo v rámci průzkumu řešeno realizací
jímacího a pozorovacího vrtu ve vzdálenosti 10 m od sebe. Pokud při čerpací zkoušce s odebraným
mnoţstvím 7, 6 m3 za 4 hod dojde k poklesu hladiny v pozorovacím vrtu o 2 cm, je moţno tuto
skutečnost aplikovat i na stávající studny v území.
Další námitka se týká hydrodynamické zkoušky. Dle bilance poţadovaného mnoţství je denní
spotřeba vody pro zahradu cca 170l vody, jelikoţ odběr vody je uvaţován pouze pro zahrádkářské
účely, tedy zavlaţování pozemků. Oponentní údaje o budoucím čerpání v mnoţství 3 l/s jsou
zavádějící a zkreslující původní záměr. Je naprosto zásadní, jestli odběr takového mnoţství probíhá
bodově, nebo na ploše více neţ 20 000 m2. Dále je v HG vypracovaném Ing. Hanou Koppovou
posudku uvedeno, ţe stanovené hydraulické parametry neodpovídají skutečnosti. K tomu uvádíme, ţe
ze 4hodinového čerpání s celkovým mnoţstvím 7, 6 m3 a téměř okamţitým nástupem hladiny na
původní úroveň bylo jednoznačně potvrzeno, ţe přítok vody do vrtu je dostatečný.
Další námitka se týká míry zvodnění HG kolektoru, konkrétně, ţe lokalita je umístěna na okraji HG
rajonu s malou mocností korektoru. K tomuto uvádíme, ţe z řezu v příloze oponentního HG posudku
toto nevyplývá, mocnost korektoru je přibliţně stejná v celé oblasti. K okraji rajónu je od zájmové
lokality více neţ 1 km. Dále je namítáno, ţe nebylo zhodnoceno, za jakých vodních stavů byly
zkoušky provedeny. K tomu uvádíme, ţe v kapitole 4.2.1.HG průzkumu vypracovaného Ing Muškou
v prosinci 2019 je popsán reţim vod, rozkyv hladin dle aktuálních a archivních dat, včetně místních
zkušeností.
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Další námitka se týká dostatečné vzdálenosti studní 60 m od okraje areálu Kaprodromu. Toto není
nijak podloţeno, ale hodnota je prezentována jako přijatelná vzdálenost studní od areálu Kaprodromu.
Nicméně při čerpacích testech bylo ověřeno, ţe při odběru v mnoţství 0,5 l/s po dobu 4 hodin dojde o
ovlivnění 10 m vzdáleného pozorovacího vrtu o 2 cm a celkový dosah ovlivnění je cca 22 m (směrem
k horní hranici vzdálenosti v řádu mm).
K námitce týkající se typu navrţených studní, konkrétně citace normy, kde není pojem raţené studny
uveden, uvádíme, ţe se nejedná o námitku ve smyslu ust.§ 89 odst.4 stavebního zákona, protoţe se
námitka nedotýká přímého dotčení vlastnických práv namítajícího. Stavební úřad přesto sděluje, ţe
v původní studii stavby, která byla vypracována investorem stavby a byla přílohou zadání pro
vypracování DÚR a tedy hlavním vstupním dokumentem před zahájením projekčních prací, byl
předpoklad realizace studní způsobem ražení, a to zejména z důvodu sníţení investičních nákladů.
Název inţenýrského objektu, který v DÚR zahrnuje veškeré navrhované studny, je IO 01 – Ražené
studny a vychází z pojmu pouţitého v původní studii a v zadávací dokumentaci schválené SMOL. Při
zpracovávání DÚR zůstal jiţ název stavebního objektu studny ražené beze změny, nicméně technické
řešení umisťuje studny plně v souladu s ČSN 75 5115 jako vrtané, neboť studny raţené nejsou v této
normě jiţ obsaţeny. Studny raţené se přitom standardně v praxi realizují jako nejjednodušší způsob
získání vody na pozemku.
Všem dotčeným orgánům byla předloţena dokumentace objektu studní řešených jako studny vrtané, a
k takto technicky řešeným objektům se i vyjadřovaly, i kdyţ v názvu objektů se objevují studny
raţené.
Právě z tohoto důvodu stavební úřad poţádal dne 2.2.2020 o součinnost dotčený orgán Magistrát
města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství, k vyjádření se
k problematice typu navrhovaných studní. Sdělením ze dne 16.2.2021 mu bylo potvrzeno výše
uvedené s tím, ţe vodoprávní úřad posuzoval především obsahovou náplň objektu. Součástí přílohy B
souhrnné technické zprávy projektové dokumentace pro územní řízení je vzorový řez studnou trubní
vrtanou, který odpovídá vrtané studni. Dále v B. souhrnné technické zprávě je uvedeno, citace :
„V návrhu je v souladu s ČSN 755115 uvaţována studna vrtaná, jelikoţ realizace studen formou
raţení není v souladu s uvedenou ČSN.“ Vodoprávní úřad má za to, ţe předmětem povolení budou
studny vrtané bez ohledu na název stavebního objektu (IO – raţené studny). Vzhledem ke skutečnosti,
ţe vodoprávní úřad posuzoval právě obsahovou část inţenýrského objektu, nové stanovisko v uvedené
věci nebude vodoprávní úřad vydávat. Nadále zůstává v platnosti sdělení, které bylo součástí
koordinovaného stanoviska vydaného MMOL, odborem dopravy a územního rozvoje pod čj.
SMOL/168539/2020/ODUR/UUP/Sin ze dne 2.9.2020. A dále je v něm mimo jiné sděleno, ţe
v souvislosti s námitkami, které obdrţel stavební úřad v rámci územního řízení, bylo se stavebníkem
dohodnuto provedení ještě doplňkového hydrogeologického průzkumu v blízkosti areálu Kaprodromu
s vyhodnocením moţného vlivu odběrů podzemní vody z navrhovaných studní na stávající studny a
vodní plochy v areálu, coţ bylo zahrnuto do podmínek územního rozhodnutí.
Námitkám Mgr. Barbory Hudákové, Romana Slezáka Ing. Zbyňka Kouby, Nebeská 821/4, 779 00
Olomouc, Ing. Josefa Moši, CSc, Voskovcova 720/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Josefíny Zubákové,
PhD., Andělská 775/25, 779 00 Olomouc stavební úřad nemůţe vyhovět a uvádí následující.
Mgr. Barbora Hudáková,Roman Slezák Ing. Zbyněk Kouba, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc, Ing.
Josef Moša, CSc, Voskovcova 720/4, 779 00 Olomouc, Mgr. Josefína Zubáková, PhD., Andělská
775/25, 779 00 Olomouc jsou účastníkem dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. V souladu
s ust. § 85 odst. 4 stavebního zákona můţe osoba, která je účastníkem podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a
b) uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Z
ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona plyne, ţe relevance námitek účastníků řízení zahrnuje dva aspekty.
Základní podmínkou je, ţe námitky účastníků řízení musí směřovat proti projednávanému záměru (tj.
dokumentaci, uţívání stavby, poţadavkům dotčených orgánů, apod.). Druhou podmínkou je podmínka
odvozená od věcného práva, a to přímé dotčení existujícího vlastnického práva nebo jiného věcného
práva k pozemku nebo stavbě. Aby námitka účastníka řízení měla právní relevanci, musí být obě shora
uvedené podmínky splněny kumulativně.
Jak uţ bylo výše uvedeno, územní řízení je řízením návrhovým a stavební úřad v jeho průběhu není
oprávněn podaný návrh jakkoliv korigovat, měnit nebo doplňovat způsobem, jakým si to přejí
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jednotliví účastníci řízení. Dispoziční zásada návrhového řízení umoţňuje stavebnímu úřadu buďto
návrhu v celém rozsahu vyhovět, nebo – v případě, ţe je návrh v rozporu se zákonem nebo jiným
obecně závazným předpisem, jej zamítnout, přičemţ stavební úřad zjistil, ţe stavba není v rozporu se
zákonem či jiným obecně závazným předpisem.
K námitce prašnosti a nutnosti častých oprav cesty uvádíme, ţe se nejedná o námitku ve smyslu ust.§
89 odst.4 stavebního zákona, protoţe se námitka nedotýká přímého dotčení vlastnických práv
namítajících. Stavební úřad přesto sděluje, veškeré komunikace v zahrádkářské lokalitě jsou navrţeny
jako propustné pro dešťové vody. Skladby se štěrkovým povrchem byla zvolena na základě poţadavku
investora z důvodu sníţení finančních nákladů a současně s nakládáním s dešťovými vodami
vsakováním do podloţí. Pokud by se komunikace řešila s nepropustným krytem, bylo by nutné
realizovat terénní úpravy s odvodněním komunikací, coţ by vyvolalo řádově vyšší náklady i větší
zásah do ţivotního prostředí celé lokality. Pro komunikace je navrţena vozovka s nestmeleným
krytem, která bude podrobněji předmětem dalšího stupně dokumentace. Předpokládá se přímé pouţití
mechanicky zpevněného kameniva s mnoţstvím jemných částic v horní polovině povoleného rozmezí
za účelem dosaţení uzavřeného povrchu vrstvy nebo štěrkodrtě, jejíţ zrnitost bude upravena
promícháním s vhodnou jemnější frakcí včetně úpravy vlhkosti kropením. Pokud se při pokládce
vrstvy pouţije finišer, velmi to přispěje k promíchání směsi a homogenitě povrchu vrstvy. Plynulá
zrnitost nestmeleného krytu je nezbytná, jelikoţ pokud je zrnitost nevhodná nebo se pouţije
stejnozrnné kamenivo, vrstvy se nedají dobře srovnat a zhutnit. Zrna pak zůstávají nezaklíněná a
volná, vlivem provozu vozidel se stále přehrnují, kola vozidel se boří, na povrchu se neustále vytvářejí
nerovnosti a jízda je trvale nepohodlná. Tato situace nastává na stávající „prašné“ komunikaci, části
ul. Nebeská. Z uvedeného je tedy zřejmé, ţe technologický postup stavby navrţených komunikací
bude naprosto odlišný od stávajících „prašných“ komunikací v lokalitě, jako je právě část ulice
Nebeská.
Není tedy moţné srovnávat kvalitu nově navrţených komunikací s komunikací stávající, která celé
roky vznikala ţivelně a postupně ujeţděním a neodborným vrstvením nesourodých materiálů a
následnými neodbornými opravami, kdy byla komunikace neprofesionálně zasypávána nekvalitním
materiálem bez jakékoliv úpravy podloţí. Tato stávající komunikace je prašná a vyţaduje stálé opravy.
Naopak nově navrţené komunikace by měly být provedeny se skladbou v souladu s platnými
normami. Při správné realizaci dle PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, které
budou vypracovány v dalším kroku, navrţené komunikace jiţ nebudou zdrojem prašnosti a nebudou
trpět výtluky.
K dotazu na vybudování veřejného osvětlení sdělujeme, ţe stavba veřejného osvětlení pro
zahrádkářskou kolonii není předmětem záměru, jak uţ vyplývá ze samotného návrhu.
Pro informaci uvádíme, ţe oprava ulice Nebeská bude, dle sdělení odboru dopravy a územního
rozvoje, řešena samostatným investičním záměrem. Bude zpracována samostatná projektová
dokumentace, kdy předpokládaný termín odevzdání projektové dokumentace je 1. polovina roku 2022.
Předpoklad realizace opravy komunikace je rok 2023.
Po zváţení všech okolností a důkazů stavební úřad rozhodl vyhovět návrhu tak, jak byl podán a stavbu
umístit i přes nesouhlas účastníků řízení – vlastníků sousedních nemovitostí.
Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s s § 92 odst.3 stavebního zákona a §87 odst.1 stavebního
zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Okruh účastníků stavební úřad stanovil
takto:
Ţadatel, obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo
dotčeno.
V průběhu řízení, dne 7.5.2021, bylo stavebnímu úřadu telefonicky sděleno panem Květoslavem
Jurečkou, ţe tento má doručovací adresu na adrese Edisonova 53/11, Olomouc a ţádá o zasílání
písemností na tuto adresu. Proto mu uţ stavební nedoručuje veřejnou vyhláškou, ale jednotlivě.
1. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
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- ţadatel, zastoupený svým zástupcem:
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v
zastoupení: Ing.Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl, dále zastoupen: Technoprojekt, a. s., IČ
27810054, Havlíčkovo nábřeţí 2728/38, 702 00 Ostrava
- příslušná obec:
Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
2. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
- vlastníci dotčených pozemků a staveb:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- vlastníci sousedních pozemků a staveb:
Ludmila Beranová, Krakovská 252/12, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
VLADIMÍR DVOŘÁK, Andělská 27/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
MARIE HAVRANOVÁ, Tyršova 600, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
Mgr. BARBORA HUDÁKOVÁ, Nebeská 794/3, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
KVĚTOSLAV JUREČKA, Edisonova 53/11, 779 00 Olomouc
Josef Knaus, č. p. 55, 779 00 Bystročice
ZBYNĚK KOUBA, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc
JITKA KOUBOVÁ, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc
JIŘÍ KOUBA Andělská 126/20, Nové Sady ,779 00 Olomouc
HANA KOUBOVÁ, Andělská 126/20, Nové Sady, 779 00 Olomouc
ING. JOSEF MOŠA, CSc., Voskovcova 720/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc
PAVEL PÍREK, Andělská 125/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
ROMAN SLEZÁK, Kyselovská 254/61, Slavonín, 783 01 Olomouc 18
VENDULA ŠIROKÁ, Radlas 255/14, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
JIŘÍ ŠIROKÝ, Radlas 255/14, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ANNA ŠUBÍKOVÁ, č. p. 180, 79817 Olšany u Prostějova
JIŘINA ŠUŠKOVÁ, Jiráskova 2238/48, 78501 Šterberk
Aleš Urbančík, Andělská 30/16, 779 00 Olomouc 9
ALENA URBANČÍKOVÁ, Janského 428/2, Povel, 779 00 Olomouc 9
MARTINA URBANČÍKOVÁ, Andělská 30/16, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
VLASTIMILA ZAVADILOVÁ, Nedvědova 360/7, Povel, 779 00 Olomouc
Správa ţeleznic, státní organizace, Dláţděná 1003/7, Nové Město, 11 000 Praha 1
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Jiné osoby, neţ výše jmenované, stavební úřad za účastníky řízení nepojal, kdyţ má za to, ţe
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 pozemku a k účelu budoucího uţívání.
Účel uţívání navrhované stavby koresponduje se způsobem uţívání okolních pozemků a zásadním
způsobem se nijak neliší od způsobu vyuţití okolních pozemků, konkrétně zahrad. Stavba takovýchto
rozměrů a s takovýmto účelem budoucího uţívání nemůţe bránit nebo omezovat práva jiných, neţ
výše jmenovaných vlastníků sousedních pozemků a staveb, ve výkonu jejich vlastnického či jiného
věcného práva. Stavební úřad tak dospěl k závěru, ţe 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.
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Po uč e ní úč as tník ů

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se můţe 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.
Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a kaţdý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
- zástupce ţadatele + p
1. Technoprojekt, a. s., IČ 27810054, Havlíčkovo nábřeţí 2728/38, 702 00 Ostrava
- příslušná obec + p
2. Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- vlastníci dotčených pozemků a staveb + p
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- vlastníci sousedních pozemků a staveb + p
5. VLADIMÍR DVOŘÁK, Andělská 27/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
6. MARIE HAVRANOVÁ, Tyršova 600, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
7. Mgr. BARBORA HUDÁKOVÁ, Nebeská 794/3, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
8. KVĚTOSLAV JUREČKA, Edisonova 53/11, 779 00 Olomouc
9. JOSEF KNAUS, č. p. 55, 779 00 Bystročice
10.ZBYNĚK KOUBA, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc
11.JITKA KOUBOVÁ, Nebeská 821/4, 779 00 Olomouc
12.JIŘÍ KOUBA Andělská 126/20, Nové Sady ,779 00 Olomouc
13.HANA KOUBOVÁ, Andělská 126/20, Nové Sady, 779 00 Olomouc
14.ING. JOSEF MOŠA, CSc., Voskovcova 720/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc
15.PAVEL PÍREK, Andělská 125/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
16.ROMAN SLEZÁK, Kyselovská 254/61, Slavonín, 783 01 Olomouc 18
17.VENDULA ŠIROKÁ, Radlas 255/14, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
18.JIŘÍ ŠIROKÝ, Radlas 255/14, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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19.ANNA ŠUBÍKOVÁ, č. p. 180, 79817 Olšany u Prostějova
20.JIŘINA ŠUŠKOVÁ, Jiráskova 2238/48, 78501 Šterberk
21.Aleš Urbančík, Andělská 30/16, 779 00 Olomouc 9
22.ALENA URBANČÍKOVÁ, Janského 428/2, Povel, 779 00 Olomouc 9
23.MARTINA URBANČÍKOVÁ, Andělská 30/16, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
24.VLASTIMILA ZAVADILOVÁ, Nedvědova 360/7, Povel, 779 00 Olomouc
25.Správa ţeleznic, státní organizace, Dláţděná 1003/7, Nové Město, 11 000 Praha 1
26.CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
27.GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
28.MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- dotčené orgány + p
29.Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779
00 Olomouc 9
30.Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
31.Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
32.Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ţivotního prostředí, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
33.Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ochrany - oddělení havarijního plánování a
ochrany obyvatel, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
34.Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
35.Dráţní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
- ostatní
36.spis 2× + 2p
37. Neznámý účastník – vlastník(ci) pozemku parc. č. 158/5, k. ú. Povel - veřejnou vyhláškou –
vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost povaţuje za doručenou.
Jelikoţ účastníku řízení Ludmile Beranové se na uvedenou adresu nepodařilo doručit, neboť zemřela a
nový vlastník pozemku není znám, stavební úřad doručuje těmto účastníkům řízení veřejnou
vyhláškou v souladu s § 25 odst.1) správního řádu.
Územní rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst.2 písm.c) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace je s doloţkou nabytí právní moci
zasílána ţadateli
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