M AGIS TR ÁT M Ě S TA OLOM OUC E
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Č. j. SMOL/173045/2021/OS/US/Obr
Spisová značka: S-SMOL/080748/2021/OS

Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

V Olomouci 19.07.2021

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Magda Obručníková, dveře č. 2.45
Telefon:
588 488 204
E-mail:
magda.obrucnikova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 34/2021
veřejnou vyhláškou
Ţadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: Ing. Linda Smítalová, IČO: 74276361, Rokycanova 781/13, Nové Sady,
779 00 Olomouc 9 podal dne 24.03.2021 ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky
ve městě Olomouci, v katastrálním území Olomouc-město, na pozemcích parc. č. 105/2 (ostatní
plocha), parc. č. 105/86 (ostatní plocha), parc. č. 106/3 (ostatní plocha), parc. č. 125/1 (ostatní plocha),
parc. č. 125/2 (ostatní plocha), parc. č. 125/14 (ostatní plocha), parc. č. 144 (ostatní plocha). 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.)
ro zho dl o umís tě ní s tav by
Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky
ve městě Olomouci, v katastrálním území Olomouc-město, na pozemcích parc. č. 105/2 (ostatní
plocha), parc. č. 105/86 (ostatní plocha), parc. č. 106/3 (ostatní plocha), parc. č. 125/1 (ostatní plocha),
parc. č. 125/2 (ostatní plocha), parc. č. 125/14 (ostatní plocha), parc. č. 144 (ostatní plocha), 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:
SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Předmětem návrhu je úprava tvaru křižovatky místních komunikací ul. Polská – Rooseveltova a
navržení cyklistických opatření pro převedení cyklistů přes ul. Polská s vazbou na páteřní vedení
cyklistů ve Smetanových sadech. Součástí stavby je rekonstrukce navazujících chodníkových ploch a
autobusových zastávek MHD „Smetanovy sady“ a „Rooseveltova“.
Stavební úpravy křižovatky budou spočívat v úpravě připojení vedlejší větve křižovatky
ul.Rooseveltova s parametry pro průjezd všech druhů vozidel a vložení středního dělícího ostrůvku na
přechod pro chodce. Bude provedeno obnovení asfaltobetonového povrchu vozovky, rozšíření vozovky
v délce autobusového zálivu na ul.Rooseveltova na š. 8,0m pro vedení jízdních pruhů š. 3,0m,
piktogramového koridoru š. 0,75m směrem ke křižovatce a ochranného pruhu pro cyklisty š. 1,25m.
Autobusové zálivy jsou navrženy s povrchem ze superplastifikovaného betonu. Chodníkové plochy
budou šířkově sjednoceny a předlážděny betonovou plošnou dlažbou 40/40/6. Přechodová vzdálenost
na přechodu pro chodce š. 3,0m přes MK Rooseveltova bude zkrácena na délku 4,54m a 5,0 9m
středním ochranným ostrůvkem. Přechod pro chodce přes MK ul. Polská, který je navržen jako
sdružený s přejezdem pro cyklisty a bude rozšířen na 4,0m.
Nově jsou navržena opatření pro cyklisty, na MK ul. Rooseveltova je opatření navrženo formou
piktogramového koridoru po křižovatku s ul. Jakoubka ze Stříbra s napojením na stávající cyklostezku.
Svedení cyklistů na ul. Rooseveltova je řešeno v předkřižovatkovém prostoru jednosměrnou
cyklostezkou, vedenou souběžně s chodníkem pro společný přechod pro chodce s přejezdem pro
cyklisty š. 4,0m s návazností na Rudolfovu alej. Ze Smetanových sadů jsou cyklisté vedeni
jednosměrnou cyklostezkou š. 1,0m oddělenou varovným pásem š. 0,3m k přejezdu pro cyklisty přes
MK Polská, dále v š. 1,0m souběžně s chodníkem, kde b udou svedeni do vyřazovacího klínu
autobusového zálivu a déle ochranným pruhem pro cyklisty š. 1,25m podél zálivu s bezpečnostním
odstupem 0,5m, za zastávkou piktogramový koridorem. Bude provedena úprava a doplnění
vodorovného a svislého dopravního značení a nástupiště autobusové zastávky bude vybaveno
přístřeškem.
SO 301 – Přeložka vodovodu
Stávající vodovod z TLT DN 100 vede v travnaté ploše vedle upravované křižovatky. Z důvodu
rozšíření křižovatky, kdy by vodovod vedl v asfaltové komunikaci, se posune do plánovaného
dlážděného chodníku a přilehlé travnaté plochy.
Přeložka vodovodu DN 100 se napojuje na vodovod DN300 v km 0,00215. Délka výměny řadu DN300
je navržena v délce 2,15m, tj. v rozsahu od stávajícího odbočení řadu DN 100 až k místu
navrhovaného odbočení řadu DN 100. Přeložka řadu DN 100 je navržena kolmo na řad DN 300 a v
km 0,02270 se napojena stávající vodovod DN 100. V místě napojení řadu DN 100 na řad DN 300 je
navrženo šoupátko. Přeložka je navržena v plánované travnaté ploše, chodníku a v cyklostezce. V km
0,00830 je navržena vodovodní přípojka d32x3,0mm PE100RC SDR11 v délce 19,5m. V místě křížení
s komunikací bude přípojka uložena v chráničce délky 12,0m.
SO 401 – Veřejné osvětlení
Na stávajících stožárech VO budou demontována svítidla a nahrazena svítidly Philips BGP 623 T25 1
+ LED – HB 1750-20850lm – 4S/830/DM50. Nově bude osazeno 8ks stožárů včetně svítidel, 4 ks
osvětlovací silniční stožár bezpaticový JBS 10 + TPÚ, délky 11300mm, s jednoramenným výložníkem
SV 1500 a svítidlem Philips BGP 623 T25 1 + LED – HB 1750-20850lm – 4S/830/DM50 a 4 ks
osvětlovací silniční stožár bezpaticový JBS 9 + TPÚ, délka 10000mm s jednoramenným výložníkem
výložníkem SV 1500 a SV 2000 a svítidlem Philips BGP 623 T25 1 + LED – HB 1750-20850lm –
4S/830/DM50, přechody pro chodce budou opatřeny stožáry pro přechody CHST 2000 délky 7000 a
svítidly Philips BGP 621 T25 1 + LED – HB 1300 – 130000lm – 4S/757/DPR1. Osvětlení bude
napájeno kabelem CYKY 4x16 ze stávajícího vedení VO.
SO 402 – Inteligentní označník
Na zastávku MHD „Smetanovy sady“ bude osazen inteligentní označník, oboustranný, v provedení
2+4 řádky, jeho součástí bude dopravní značka „Zastávka“, odpadkový koš, osvětlená skříňka s
jízdními řády. Napojení označníku na rozvody NN bude samostatnou inves ticí ČEZ, k osvětlení
jízdních řádů bude provedeno napojení ze stávajícího stožáru VO na ul. Polská, kabelem CYKY 3x2,5.
SO 403 – zásah do zařízení CETIN
V rámci stavby dojde k přeložení metalického sdělovacího kabelu CEIN v délce 70,0m a optického
kabelu v délce 50,5m. Kabely budou přeloženy do plochy chodníku a zeleně.
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Úpravy křiţovatky Polská x Rooseveltova a s tím související stavební objekty SO 101 –
Zpevněné dopravní plochy, SO 301 – Přeloţka vodovodu, SO 401 – Veřejné osvětlení, SO
402 – Inteligentní označník, SO 403 – zásah do zařízení CETIN budou umístěny na
pozemcích ve městě Olomouci, v katastrálním území Olomouc-město, na pozemcích parc. č.
105/2 (ostatní plocha), parc. č. 105/86 (ostatní plocha), parc. č. 106/3 (ostatní plocha), parc. č.
125/1 (ostatní plocha), parc. č. 125/2 (ostatní plocha), parc. č. 125/14 (ostatní plocha), parc. č.
144 (ostatní plocha).
2. V místě stavby jsou uloţena zařízení ve vlastnictví popř. správě:
 Moravská vodárenská a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne 12.2.2021 pod
zn. MOVOZAD 16256)
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 25.2.2020 pod zn.
5002083238)
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vyjádření ze dne 12.2.2021 pod zn.
0101462301, ze dne 18.2.2021 pod zn. 1113277319)
 ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (vyjádření ze dne 6.2.2020 pod č.j.
1202002229)
 CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (vyjádření ze dne 17.2.2020 pod č.j.
536164/20)
 Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (vyjádření ze dne
ze dne 19.2.2021 pod zn. RSTM/20210219-006/UZ)
 Olterm & TD,a.s., Jánského 469/8, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne 17.2.2021 pord zn.
OLTREM/20210217-011/UZ)
 Technické sluţby města Olomouce,a.s., Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc (vyjádření ze
dne ze dne 25.2.2021 pod zn. TSMO/869/21)
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1 160 01 Praha 6 (vyjádření ze dne 15.4.2020 pod zn.
99140/2020-1150-OÚZ-BR)
 Správa ţeleznic, státní organizace, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne
1.4.2020 pod zn. 9197/2020-SŢDC-OŘ OLC-OPS/PřT)
 A1 net s.r.o., Bukovany 157, 779 00 Olomouc, (vyjádření ze dne 10.3.2020)
 Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koţeluţská 563/1, 779 00 Olomouc (vyjádření ze dne
5.2.2020 pod zn. DPMO/2020/46009/008-2)

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.
3. 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 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.
4. Stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem Magistrátu města Olomouce, odboru
ţivotního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství vydává povolení kácení dřevin a
stanoví povinnost náhradní výsadby za dodrţení podmínek uvedených v závazném stanovisku
Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí sp.zn. S.SMOL/041197/2021/OZP,
č.j. SMOL/170883/2021/OZP/PKZ/Kol ze dne 12.7.2021:
I. Kácení
 S kácením (1 ks Picea sp. na pozemku parc.č. 125/2, k.ú. Olomouc – město) je moţno započít
aţ po nabytí právní mocí rozhodnutí o kácení a po nabytí právní moci stavebního povolení
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(nebo jiného správního aktu stavebního úřadu), přednostně v období vegetačního klidu (říjen –
březen). Nebude –li kácení provedeno do 15.2.2023, je nutné poţádat o změnu rozhodnutí.
Během prováděných prací bude důsledně dodrţována česká technická norma ČSN 83 93 61
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích a Arboristický standard Agentury ochrany přírody a krajiny – Ochrana
dřevin při stavebních činnosti SPPK A01 002:2017.
II. Náhradní výsadba
Ţadateli se podle § 9 odst. 1) zákona o ochraně přírody ukládá náhradní výsadba jako
kompenzace za vzniklou ekologickou újmu. Na dotčeném pozemku budou vysazeny 3 ks líp
Tilia euchlora a 1 ks habru Carpinus betulus, obvod kmene 14 – 16 cm. Výsadba bude
provedena v termínu do 30.11.2023. Provedení výsadby oznámí ţadatel prokazatelným
způsobem nejpozději do 15 dnů od jejího dokončení MMOl OŢP. Současně se ukládá
následná péče o tyto vysazené dřeviny po domu pěti let od doby výsadby. Následnou péčí se
rozumí jejich řádné ošetřování, které zajistí jejich zdárný vývoj, v případě váţného počkození
nebo úhynu, náhrada novými sazenicemi.

Podrobnosti jsou obsaţeny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou vypracovala
Ing. Linda Smítalová, autorizovaný inţenýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1201908.
Pro stavební objekty SO 401 – Veřejné osvětlení, SO 402 – Inteligentní označník, SO 403 – zásah do
zařízení CETIN je toto územní rozhodnutí konečné a ţádné další rozhodnutí dle § 103 stavebního

zákona nenásleduje. Stavba umisťovaná na základě tohoto územního rozhodnutí podléhá
kolaudaci.
Vzhledem k tomu, ţe územní rozhodnutí je konečné, se ţadateli v souladu s ust. § 92 odst.1
stavebního zákona ukládá zpracování projektové dokumentace stavby pro posouzení veřejných zájmů
při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby a při vydávání kolaudačního souhlasu.
K uţívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se podle § 2i zákona č.416/2009Sb., ve
znění pozdějších předpisů nevyţaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního
zákona. Stavebník předloţí do 60 dnů ode dne zahájení uţívání stavby stavebnímu úřadu údaje
určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci a geometrický plán umístění
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 Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9.
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Odův o dně ní
Ţadatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: Ing. Linda Smítalová, IČO: 74276361, Rokycanova 781/13, Nové Sady,
779 00 Olomouc 9 podal dne 24.03.2021 ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Polská x
Rooseveltova - úprava křižovatky“. Dnem podání ţádosti bylo zahájeno územní řízení.
Ţádost byla doloţena doklady o vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí a sousedních
nemovitostí, 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:
– Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a
územního rozvoje, ze dne 26.5.2020, č.j. SMOL/121538/2020/ODUR/UUP/Pol, sp.zn. SSMOL/090972/2020/ODUR;
– Souhlas Statutárního města Olomouc zastoupeného odborem majetkoprávním MmOl s umístěním
stavby
na
pozemcích
v jeho
vlastnictví,
ze
dne
29.4.2020,
č.j.
SMOL/098019/2020/OMAJ/EM/Sle, sp.zn. S-SMOL/092337/2020/OMAJ/Sle;
– Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku
pozemních
komunikací
o
povolení
úpravy
připojení
ze
dne16.2.2021,
č.j.
SMOL/046024/2021/OS/PK/Vlc, sp.zn. S-SMOL/022361/2021/OS;
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče ze dne 4.2.2021, č.j.
SMOL/035994/2021/OPP/Ne, sp. zn. S-SMOL/003682/2021/OPP;
– Rozhodnutí Magistrátu města Olomouc, odboru památkové péče podle ust. §14 odst. 1, zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči – úprava nemovité kulturní památky, nacházející se
v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc, ze dne 8.2.2021, č.j.
SMOL/039017/2021/OPP/Ne, sp.zn. S-SMOL/003682/2021/OPP;
– Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne
26.2.2020 č.j.KHSOC/03957/2020/OC/HOK;
– Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc ze
dne 11.3.2020, č.j.HSOL-883-2/2020;
– Závazné stanovisko Dráţního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, ze dne 1.5.2020 pod zn. MOSOO0192/20/Sj, č.j. DUCR-23838/20/Sj;
– Stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Olomouc ze dne 30.3.2020 č.j. KRPM-172661/ČJ-2020-140506;
– Vyjádření Magistrátu města Olomouce. Odboru ţivotního prostředí, odd. péče o krajinu a
zemědělství ze dne 21.5.2020, č.j. SMOL/118424/2020/OZP/PKZ/Kol, sp.zn. SSMOL/090943/2020/OZP
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, odd. vodního
hospodářství ze dne 5.5.2020, č.j. SMOL/101324/2020/OZP/VH/Koz, sp.zn. SSMOL/0909444/2020/OZP
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, odd. ochrany ovzduší
a státní správy odpadů ze dne 28.5.2020, č.j. SMOL/124915/2020/OZP/OOSSO/Jah, sp.zn. SSMOL/090945/2050/OZP (z hlediska odpadového hospodářství);
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru ţivotního prostředí, odd. ochrany ovzduší
a státní správa odpadů ze dne 27.5.2020, č.j. SMOL/122850/2020/OZP/OOSSO/Hyb, sp. zn. SSMOL/090947/2020/OZP (z hlediska ochrany ovzduší)
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, odd. státní správy na úseku
pozemních komunikací ze dne 19.1.2021, č.j. SMOL/017090/2021/OS/PK/Kli, sp.zn. SSMOL/003559/2021/OS;
– Vyjádření Statutárního města Olomouce, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, odd.
městské zeleně ze dne 29.9.2020, č.j. SMOL/238073/20520/OMZOH/MZ/Jir, sp.zn. SSMOL/092343/2020/OMZOH;
– Vyjádření Statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, odd. majetkové
správy a údrţby komunikací (jako vlastníka komunikace) ze dne 18.2.2020 pod čj.
SMOL/044899/2020/ODUR/MSUK/Šku, sp.zn. S-SMOL/037837/2020/ODUR
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– Souhrnné stanovisko Správy ţeleznic s.o. Praha ze dne 1.4.2020 pod zn. 9197/2020-SŢDC-OŘ
OLC-OPS/Prt
– Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el zařízení k distribuční soustavě
(inteligentní označník) č. 20_SOBS01_4121616835
– Vyjádření o existenci podzemních vedení od :
GridServices s.r.o. Brno z dne 25.2.2020 pod zn. 5002083238
CETIN a.s. Praha ze dne 17.2.2020 pod č.j. 536164/20
ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 12.2.2021 pod zn. 0101462301, ze dne 18.2.2021 pod zn.
1113277319
ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 16.9.2020 pod zn. 0700266389
Telco Pro Servies a.s. Praha ze dne 16.9.2020 pod zn. 021126350
Moravská vodárenská a.s. ze dne 12.2.2021 pod zn. MOVOZAD 16256
MERIT GROUP a.s. Olomouc ze dne 9.3.2021 pod zn. MG/029/2021/MOS
Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava ze dne 19.2.2021 pod zn. RSTM/20210219-006/UZ
Olterm & TD Olomouc a.s. ze dne 17.2.2021 pord zn. OLTREM/20210217-011/UZ
NET4GAS s.r.o Praha ze dne 6.2.2020 pod zn. 1216/20/OVP/N
Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 12.2.2021 pod zn. 210212-1002258141
Itself s.r.o Brno ze dne 26.2.2022 pod č.j. 20/000702
Dial Telcom a.s Praha ze dne 12.2.2021 pod zn. CR874831
České radiokomunikace a.s Praha ze dne 12.2.2021 pod zn. UPTS/OS/267085/2021
T-Mobile Czech Republic a.s ze dne 12.2.2021 pod zn. E07796/21
A1 net s.r.o Bukovany ze dne 10.3.2020
Nordic Telecom s.r.o. Praha ze dne 15.2.2021 pod č. 2021-1202104157
SITEL spol. s r.o. Praha ze dne 12.2.2021 pod zn. 1112100648
Springtel s.r.o. Protějov ze dne 7.2.2020 pod č. SPR1720/2017PK
Nej.cz s.r.o. Praha ze dne 13.2.2020 pod zn. VYJNEJ-2020-00727-01
Dopravní podnik města Olomouce a.s. ze dne 24.2.2020 pod zn. DPMO/2018/46009/204-4
ČD Telematika a.s Praha ze dne 6.2.2020 pod č.j. 1202002229
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Praha ze dne 15.4.2020 pod zn. 99140/2020-1150OÚZ-BR
Správa ţeleznic s.o. Praha ze dne 1.4.2020 pod zn. 9197/2020-SŢDC-OŘ OLC-OPS/PřT
– Souhlasy s napojením na stávající sítě, úpravu nebo přeloţkou od :
Moravská vodárenská a.s.Olomouc ze dne 23.2.2021 pod zn. OL/B/21400003511/21/Cho
Moravská vodárenská a.s. Olomouc ze dne 28.4.2020 pod zn. OL/B/20400005809/20/Mik
Dopravní podnik města Olomouce a.s. ze dne 5.2.2020 pod zn. DPMO/2020/46009/008-2 (osazení
inteligentního označníku)
Technické sluţby města Olomouce a.s. ze dne 25.2.2021 pod zn. TSMO/869/21
Výstaviště Flora Olomouc a.s ze dne 13.2.2020
Stavební úřad oznámil dne 24.5.2021 zahájení územního řízení dle § 87 stavebního zákona a § 144
správního řádu hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům
řízení veřejnou vyhláškou.
Protoţe byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a ţádost poskytovala 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.
Ve stanovené lhůtě nebyla uplatněna stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů. Rovněţ ve
stanovené lhůtě proti projednávanému stavebnímu záměru nikdo písemné námitky nepodal.
Současně s oznámením o zahájení územního řízení stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení o tom, ţe
po ukončení shromaţďování podkladů rozhodnutí hodlá ve věci meritorně rozhodnout. V souladu
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení moţnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutím
před vydáním rozhodnutí ve věci. Ţádný z účastníků řízení svého práva nevyuţil.
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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 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 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. 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.
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 citovaného zákonného ustanovení
stavební úřad dospěl k závěru, ţe umístění navrhované stavby je nutno realizovat formou územního
rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 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, 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.
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
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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.
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.
Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a § 144 správního řádu
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a v § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou. Okruh účastníků stavební úřad stanovil takto:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1)
- ţadatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Ing. Linda
Smítalová, Rokycanova 781/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
- obec:
Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Účastníci podle § 85 odst.2a stavebního zákona
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není - li sám
ţadatelem:
Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Správa ţeleznic, státní organizace, Dláţděná 1003/7, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
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
A1 net s.r.o., Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
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
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koţeluţská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
FOFRNET spol. s r.o., Hamerská 314/30, Holice, 779 00 Olomouc 9
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6
Účastníci podle § 85 odst.2b stavebního zákona
- tj. osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno - identifikují se
označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí :
parc. č. 106/20 (zahrada), parc. č. 106/21 (zahrada), parc. č. 106/2 (zahrada), parc. č. 106/23 (zahrada),
parc. č. 106/25 (zahrada), parc. č. 106/27 (zahrada), parc. č. 106/28 (zahrada), parc. č. 400 (zahrada),
parc. č. 402 (ostatní plocha), parc. č. st. 1023 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 1024 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. st. 1025 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 1026 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. st. 1027 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 1482 4 (zastavěná plocha a
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nádvoří), parc. č. st. 1483/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 1881 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k.ú. Olomouc-město
Dle § 85 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení 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.
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. 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.

Po uč e ní úč a s 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

v zast. Ing. Michal Sedlák
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Rozdělovník

Doručí se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

zástupce ţadatele
Ing. Linda Smítalová, Rokycanova 781/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
příslušná obec:
Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
vlastníci dotčených pozemků a staveb
Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
Správa ţeleznic, státní organizace, Dláţděná 1003/7, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
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
A1 net s.r.o., Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
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
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koţeluţská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
FOFRNET spol. s r.o., Hamerská 314/30, Holice, 779 00 Olomouc 9
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6

Dotčené orgány:
16. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
17. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
18. Dráţní úřad, IČO: 61379425, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Wilsonova 300/8,
Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
19. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
20. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor ţivotního prostředí, oddělení péče o
krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
21. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
22. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
23. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ţivotního prostředí - Oddělení ochrany
ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
24. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
25. Spis + p
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace bude s doloţkou právní moci zaslána
ţadateli)
Územní rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) stavebního zákona a § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední
den této lhůty je dnem doručení. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umoţňující dálkový
přístup na adrese www.olomouc.eu.

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
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