M AGIS TR ÁT M Ě S TA OLOM OUC E
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/176706/2021/OS/US/Zb
Spisová značka: S-SMOL/118470/2021/OS

V Olomouci 21.07.2021

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Tomáš Zboţínek, dveře č. 2.52
Telefon: 588488207
E-mail:
tomas.zbozinek@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

ROZHODNUTÍ č. 36/2021
o změně územního rozhodnutí č. 83/2019 vydaného pod č.j.
SMOL/311430/2019/OS/US/Zb dne 29.11.2019,
které bylo změněno územním rozhodnutím
č. 76/2020 vydaného pod č.j. SMOL/290480/2020/OS/US/Zb dne 3.12.2020
veřejnou vyhláškou
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní, (dále jen stavební úřad) vydal
dne 29.11.2019 pod č.j. SMOL/311430/2019/OS/US/Zb územní rozhodnutí č. 83/2019 o umístění
stavby pro „Bytový dům D1+ D2“. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.1.2020.
Stavební úřad vydal dne 3.12.2020 pod č.j. SMOL/290480/2020/OS/US/Zb rozhodnutí č. 76/2020, o
změně výše uvedeného územního rozhodnutí o umístění stavby pro „Bytový dům D1+ D2“. Toto
územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.12.2020.
Ţadatel STAFOS-REAL s.r.o.., Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení:
Hana Havlíčková, nar. 09.09.1957, Hněvotínská 190/13, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, dne
19.05.2021 podal ţádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby
Bytový dům D1+ D2
ve městě Olomouci, v katastrálním území Povel, na pozemcích parc.č. 442/4 (orná půda), parc.č.
443/1 (orná půda), nově také na pozemcích parc. č. 443/252 (ostatní plocha), parc. č. 443/253 (ostatní
plocha). Dnem podání ţádosti bylo zahájeno územní řízení.
Předmětem změny oproti původnímu záměru je:
Změna se týká objektu:
SO 01 Bytový dům „D1+D2“
Bytový dům D1+D2 bude posunut směrem severovýchodním od stávajícího objektu na parcele č.719 a
to tak, že od něj bude v nejmenší vzdálenosti 3,08m.
Na jihozápadní stěnu bytového domu „D1“ bude navazovat protipožární překážka. Na západní straně
délky 5,0m a výšky +10,18m nad úrovní +/- 0,000m (úroveň +/-0,000 m je navržena v úrovni podlahy
1. NP, ve výšce 215,35 m. n. m.). Na východní straně délky 4,0m a výšky +8,38m nad úrovní +/0,000m (úroveň +/-0,000 m je navržena v úrovni podlahy 1. NP, ve výšce 215,35 m. n. m. ).
Sjezd do 1.PP bytového domu „D1“ bude posunut severním směrem na pozemky parc. č. 443/252 a
parc. č. 443/253.
Bytový dům „D1“bude obsahovat 84 bytových jednotek, z toho důvodu dojde ke změně členění fasády
v 7.NP.

SO 03 Zastřešení parkovacích stání pod terasou ve vnitrobloku za závorou + garáž – neveřejné
Zastřešení parkovacích stání pod terasou ve vnitrobloku bude zkráceno o 10m ( nad 4-mi posledními
stáními na jižní straně nebude zastřešení).

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 návrh podle § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení nahrazuje podle
§ 94 odst 1) stavebního zákona a § 9 (§10,11,12,13) 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.) shora uvedené rozhodnutí tímto novým

ro zho dnutím o umís tě ní s tav by
Bytový dům D1+ D2
ve městě Olomouci, v katastrálním území Povel, na pozemcích parc.č. 442/4 (orná půda), parc.č.
443/1 (orná půda), nově také na pozemcích parc. č. 443/252 (ostatní plocha), parc. č. 443/253 (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.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
Podmínka č. 1, 2, 3 původního rozhodnutí se tímto mění:
1. SO 01 Bytový dům „D1 + D2“
Bytový dům D1+D2 bude posunut směrem severovýchodním od stávajícího objektu na parcele
č.719 a to tak, ţe od něj bude v nejmenší vzdálenosti 3,08m. Na jihozápadní stěnu bytového domu
„D1“ bude navazovat rozebíratelná protipoţární překáţka (stěna). Na západní straně délky 5,0m a
výšky +10,18m nad úrovní +/- 0,000m (úroveň +/-0,000 m je navrţena v úrovni podlahy 1. NP,
ve výšce 215,35 m. n. m.). Na východní straně délky 4,0m a výšky +8,38m nad úrovní +/- 0,000m
(úroveň +/-0,000 m je navrţena v úrovni podlahy 1. NP, ve výšce 215,35 m. n. m.).
Bytový dům „D1“bude obsahovat 84 bytových jednotek, z toho důvodu dojde ke změně členění
fasády v 7.NP.
2. SO 02 Komunikace a parkovací stání ve vnitrobloku za závorou – neveřejné
Součástí tohoto objektu jsou nově navrţené neveřejně přístupné zpevněné plochy :
- účelová komunikace (větev 1 – dl.60,8m, š.5,5m + větev 2 – dl.72,0m, š.5,5m) napojená na sjezd
z ulice Janského za závorou a na ni navazující neveřejná parkovací stání (25 stání zastřešených
pod terasami bytových domů D1+D2 a 39 stání nezastřešených mimo terasy) podél této
komunikace,
- sjezd z účelové komunikace š.4,0m – větev 1 (po vrata v objektu D2) do I.PP objektu D2 do
garáţových stání v I.PP, sjezd do 1.PP bytového domu „D1“ bude posunut severním směrem na
pozemky parc. č. 443/252 a parc. č. 443/253.
- závora oddělující veřejné plochy od neveřejných, která bude umístěna 7,0m od komunikace v
ulici Jánského.
- dešťová voda ze zpevněných ploch parkovišť a komunikací bude svedena do zasakovacích
průlehů s napojením na kanalizaci
V souvislosti s posunem bytových domů severovýchodním směrem, bude tímto směrem posunuta
i komunikace a parkovací stání.
3. SO 03 Zastřešení parkovacích stání pod terasou ve vnitrobloku za závorou + garáţ – neveřejné
Zastřešení parkovacích stání pod terasou ve vnitrobloku bude zkráceno o 10m ( nad 4-mi
posledními stáními na jiţní straně nebude zastřešení).
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Podmínky č. 4 – 20. původního rozhodnutí zůstávají v platnosti:
4. SO 04 Parkovací stání a chodníky - veřejné
Součástí tohoto objektu jsou nově navrţené veřejně přístupné zpevněné plochy :
- kolmá parkovací stání na severní straně bytových domů D1+D2 podél ulice Janského (21 stání,
z nichţ 4 stání jsou určena pro osoby se ZTP)
- sjezd (po závoru) účelové komunikace š.5,5m pro neveřejná parkovací stání ve vnitrobloku za
závorou
- chodník pro pěší dl. 76,0m, š.2,0m na severní straně bytových domů D1+D2 podél ulice
Janského navazující na předchozí chodník podél této ulice
5. SO 05 Kanalizační řad včetně přípojek
Jednotná kanalizace bude provedena z materiálu KT 300 o celkové délce 97 m s napojením na
stávající KT 300 na pozemku parc. č. 443/1. Na konci nového kanalizačního řadu bude osazena
prefabrikovaní kanalizační šachta DN100. Na navrhovaný kanalizační řad budou napojeny
přípojky pro bytový dům D1 (celková délka 21,0m, veřejná část z materiálu KT DN 200,
neveřejná část z materiálu PVC DN 200) a D2 (celková délka 7,0m, veřejná část z materiálu KT
DN 200, neveřejná část z materiálu PVC DN 200).
6. SO 06 Dešťová kanalizace – zpevněné plochy – veřejné
Dešťová voda ze zpevněných ploch parkoviště a chodníku u objektů bytových domů D1+D2 bude
svedena do stávajících uličních vpustí ve stávající komunikaci v ulici Janského. Parkovací stání
podél ulice Janského budou tedy spádována směrem k odvodňovacímu dvojřádku podél této ulice
a dešťové vody budou svedeny do stávajících uličních vpustí. Dešťová voda ze sjezdu po závoru
účelové komunikace bude svedena do nově navrţené uliční vpusti s napojením na kanalizaci.
7. SO 07 Dešťová kanalizace odvodnění střech bytových domů a zpevněné plochy za závorou
Sráţkové vody ze střech nově navrţených bytových domůD1 + D 2 a přilehlých zpevněných
ploch (komunikace, vjezdy, chodník, parkovací stání
a zelené pásy) budou odváděny
vsakovacím průlehem š. 1 m (1.5 m) a hl. 1.5m s napojením bezpečnostních přepadů na
projektované prodlouţení jednotné kanalizace. Odvodnění dvorního traktu (společný pro
bytových domůD1 -D2 a část střech bytových domů D1 -D2 bude provedeno do vsakovacího
průlehu D2 s následným odvodem nezasáknutých dešťových vod bezpečnostním přepadem do
navrţené jednotné kanalizace KT 300. Vsakovací průlehD2 š. 1.5 m délka 75 m lemující dvorní
trakt s napojením bezpečnostním přepadem PVC 200 do projektované kanalizace. Do
bezpečnostního přepadu jsou napojeny i bezpečnostní přepady z ACO –DRAINŮ –vjezdy –viz
situace .
8. SO 08 Vodovodní řad včetně přípojek
Vodovodní řad je navrţen z materiálu LT DN200 o délce 100,0m s napojením na stávající řad LT
DN200 v ulici Jánského na pozemku parc. č. 443/1. Na konci trasy prodlouţení vodovodního
řadu bude osazen nový podzemní hydrant DN80. Na navrhovaný vodovodní řad budou napojeny
přípojky pro bytový dům D1 délky 5m a D2 délky 23,0m. Přípojky jou navrţeny z materiálu PE
63 PN10 se zakončením vodoměrnou sestavou, která bude osazena v 1.PP bytového domů.
9. SO 06 Horkovodní rozvody včetně přípojek
Horkovodní rozvody budou napojení na stávající HKV 2x DN 100 v ulici Jánského v
odvzdušňovací šachtě. Nově navrţené vedení HKV bude provedeno 2x DN 100 celkové délky
21,5 m před bytové domy D1 a D2, ukončené v odvzdušňovací šachtě. Přípojky HKV pro OPS
D1+D2 jsou navrţeny 2x DN 50.
10. SO 12 Stanoviště pro komunální odpad
Stanoviště pro komunální odpad je řešeno samostatně pro kaţdý bytový dům zvlášť. Stanoviště
komunálního odpadu pro bytový dům D1 je umístěno v jiţní části zájmového území podél
zpevněných ploch realizovaných v rámci souboru bytových domů C1+C2 v návaznosti na
komunikaci této části lokality o rozměrech 6,0x4,5m. Stanoviště komunálního odpadu pro bytový
dům D2 je umístěno v severní části zájmového území podél stávající komunikace v ulici
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Janského v návaznosti na nově navrţený chodník tamtéţ o rozměrech 5,0x4,5m. Obě stanoviště
jsou navrţeny jako zpevněná plocha s povrchem ze zámkové dlaţby a s oplocením z pletiva
Tahokov výšky 1,3m s průchody pro pěší a obsluhu kontejnerů.
11. Dokumentace pro stavební povolení (např. v případně zpracovávaném plánu organizace
výstavby – POV) bude zpracována tak, aby z ní vyplynulo a bylo zřejmé, ţe:
– při výkopových pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, kříţení
či nad stávajícími inţenýrskými sítěmi (podzemními i nadzemními), včetně přípojek k objektům a
pro uloţení nových rozvodů, bude dodrţena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí
technického vybavení) a vytyčena všechna stávající podzemní a nadzemní zařízení. Při pracích v
místě souběhu, kříţení či nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně,
– po celou dobu realizace stavby budou ze strany investora (dodavatele) zajištěny stávající
přístupy k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám), k sítím technického vybavení a k
poţárním zařízením. Současně bude vyřešeno, jakým způsobem budou po dobu realizace stavby
zajištěny i případné příjezdy k okolním stavbám, vybavením a zařízením, a to ve vztahu k
následnému rozhodnutí silničního správního orgánu o případné uzavírce komunikace; stejně tak
je nutno zachovat dostatečný přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné sluţby a poţární
ochrany,
– 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. Proto v dalším stupni projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení bude řešen i způsob naloţení s těmito případnými odpady,
který je nutno projednat s Magistrátem města Olomouce - odborem ţivotního prostředí.
– v dalším stupni projektové dokumentace v části POV (plán organizace výstavby) musí být
stanoven reţim staveništní dopravy včetně příjezdových a odjezdových tras, kdy a jakým
způsobem bude mechanizace a znečištěná vozovka čištěna.
12. Bude respektováno závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce – odbor stavební,
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, ze dne 2.9.2019 pod č.j..:
SMOL/229738/2019/OS/PK/Kra;
13. Ze závazného stanoviska Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - odboru ţivotního
prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů ze dne 31.7.2019 pod č.j.:
SMOL/200829/2019/OZP/OOSSO/Jah vyplývá, ţe projektová dokumentace pro stavební
povolení bude vypracovaná v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., a s prováděcími
předpisy vydanými na jeho základě.
14. Budou dodrţeny podmínky závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - odboru
ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 3.9.2109 pod č.j.:
SMOL/230824/2019/OZP/VH/Sko.
15. Budou dodrţeny podmínky Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce – odbor stavební,
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, ze dne 24.9.2019 pod č.j..:
SMOL/250171/2019/OS/PK/Vlc.
16. Při dotčení místních a části veřejně přístupných účelových komunikací budou splněny
podmínky statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení
majetkové správy a údrţby komunikací jenţ zastupuje statutární město Olomouc ve věci správy a
údrţby místních a částí veřejně přístupových účelových komunikací, které jsou uvedené v jeho
vyjádření ze dne 22.5.2019 pod č.j..: SMOL/138712/2019/ODUR/MSUK/Šku a ze dne 9.9.2019
pod č.j..: SMOL/227641/2019/ODUR/MSUK/Šku.
17. Z hlediska ochrany přírody je nutné respektovat poţadavky, které vyplývají z vyjádření
statutárního města Olomouce, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení
městské zeleně, jako správce veřejné zeleně, vydaného ze dne 30.8.2019 pod č.j.:
SMOL/228631/2019/OMZOH/MZ/Sta.
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18. V souladu s § 10 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů, je souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaný odborem
ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, dne 13.2.2012 pod č.j.
KÚOK 9338/2012, závaznou součástí tohoto rozhodnutí. Jako takový je uloţen ve spisové
dokumentaci u odboru stavebního Magistrátu města Olomouce.
19. Na základě provedeného stanovení koncentrace radonu v podloţí a propustnosti základové
vrstvy v rozsahu realizovaného radonového průzkumu hodnoceného pozemku, se předmětná
stavební plocha určená pro výstavbu nachází v kategorii středního radonového indexu. Proto je
nutné další stupeň projektové dokumentace zpracovat v souladu se zákonem č.18/1997 Sb., O
mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů, s
vyhláškou č. 307/2002Sb., O radiační ochraně, s ČSN 730601 O ochraně staveb proti pronikání
radonu z podloţí a s případnými navrţenými protiradonovými opatřeními stanovenými v
hodnocení, které bylo doloţené jako součást dokumentace pro územní řízení.
20. Stavba bytových domů svým charakterem a určením a v souladu se stavebním zákonem
vyţaduje, aby další stupeň projektové dokumentace byl zpracován v souladu s vyhláškou
č.398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání
staveb.
Podrobnosti jsou obsaţeny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí z data 05/2021, kterou
vypracoval Ing. Bohumil Rochovanský autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1200403.
Územní rozhodnutí na přípojky inţ. sítí (vodovodní, kanalizační, horkovodní) a stanoviště na
komunální odpad, je konečné a ţádné další rozhodnutí pro tyto stavby dle § 103 stavebního zákona
nenásleduje. Přípojky nepodléhají oznámení o uţívání ani kolaudačnímu souhlasu.
Ostatní stavební a inţenýrské objekty vyţadují ještě vydání stavebního povolení nebo jiného
obdobného rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů.
Tímto rozhodnutím není doba platnosti původního územního rozhodnutí dotčena.
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 STAFOS - REAL, s.r.o., IČO: 26855283, Tovární 915/40,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: HANA HAVLÍČKOVÁ, nar. 09.09.1957, Hněvotínská
190/13, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, STAFOS-REAL s.r.o.., Tovární 915/40, Hodolany, 779 00
Olomouc 9.
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Odův o dně ní
Ţadatel STAFOS - REAL, s.r.o., IČO: 26855283, Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení: HANA HAVLÍČKOVÁ, nar. 09.09.1957, Hněvotínská 190/13, Nová Ulice, 779 00
Olomouc 9, STAFOS-REAL s.r.o.., Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, podal/i dne
19.05.2021 ţádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí „Bytový dům D1+ D2“. Dnem
podání ţádosti bylo zahájeno územní řízení.
Ţádost byla doloţena dokladem o zaplacení správního poplatku, doklady o vlastnictví stavbou
dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie
katastrální mapy, plnou mocí pro zástupce ţadatele, příslušnými výkresy a textovou částí a těmito
rozhodnutími a stanovisky:
K původnímu územnímu rozhodnutí bylo doloženo:
– Stanovisko odboru ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne
11.7.2019 pod č.j. KÚOK 72866/2019;
– Vynětí pozemků ze ZPF vydal odbor ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje ze dne 13.2.2012 pod č.j. KÚOK 9338/2012;
– Vyjádření Statutárního města Olomouce – odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové
správy údrţby komunikací, ze dne 22.5.2019 pod č.j..: SMOL/138712/2019/ODUR/MSUK/Šku a ze
dne 9.9.2019 pod č.j..: SMOL/227641/2019/ODUR/MSUK/Šku;
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - odboru ţivotního prostředí, oddělení ochrany
ovzduší a státní správy odpadů ze dne 31.7.2019 pod č.j.: SMOL/200829/2019/OZP/OOSSO/Jah a ze
dne 7.8.2019 pod č.j.: SMOL/200691/2019/OZP/OOSSO/Hyb;
– Vyjádření Statutárního města Olomouce - odboru městské zeleně a odpadového hospodářství,
oddělení městské zeleně ze dne 30.8.2019 pod č.j.: SMOL/228631/2019/OMZOH/MZ/Sta;
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - odboru ţivotního prostředí, oddělení vodního
hospodářství ze dne 3.9.2019 pod č.j.: SMOL/230824/2019/OZP/VH/Sko;
– Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne
10.7.2109 pod č.j.: KHSOC/22353/2019/OC/HOK;
– Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, úz. odbor Olomouc ze dne
21.8.2109 pod č.j.: HSOL-3258-2/2019;
– Vyjádření NIPI, o.p.s, ze dne 31.8.2019, pod č.j. 141190019;
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce – odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací, ze dne 2.9.2019 pod č.j..: SMOL/229738/2019/OS/PK/Kra;
– Stanovisko Dopravního inspektorátu Olomouc, ze dne 10.9.2019 vedené pod č.j.: KRPM-1081741/ČJ-219-140506;
– Vyjádření Magistrátu města Olomouce - odboru ţivotního prostředí, oddělení péče o krajinu a
zemědělství ze dne 23.9.2019 pod č.j.: SMOL/249638/2019/ OZP/PKZ /Kol;
– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce – odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení ze
dne 18.9.2019 pod č.j..: SMOL/245607/2019/ODUR/UOP/Sob;
– Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce – odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací, ze dne 24.9.2019 pod č.j..: SMOL/250171/2019/OS/PK/Vlc;
Vyjádření o existenci podzemních vedení od :
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., Veolia Energie ČR a.s., Olterm TD, GridServices s.r.o., ČEZ
Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ ICT Services a.s., CETIN, a.s., Technických sluţeb
města Olomouce, a.s.,
Souhlasy s napojením na stávající sítě od :
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., GRID energy s.r.o., a.s., Veolia Energie ČR a.s.,
Ke změně územního rozhodnutí bylo doloženo:
– Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne
3.6.2021 pod č.j.: KHSOC/29003/2021/OC/HOK;
– Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, úz. odbor Olomouc ze dne
18.5.2021 pod č.j.: HSOL-2259-2/2021;
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– Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce – odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení ze
dne 10.6.2021 pod č.j.: SMOL/143276/2021/ODUR/UUP/Sob;

Podání bylo předepsaným způsobem doloţeno.
Součástí spisové dokumentace je závazné stanovisko orgánu územního plánování, které bylo vydáno
dne 10.6.2021 pod č.j.: SMOL/143276/2021/ODUR/UUP/Sob, ze kterého vyplynulo, ţe předmětná
realizace stavby je podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování přípustná. Výškové
osazení bytového domu D1 a souvisejícího veřejného prostranství je v souladu s bodem 7.12
územního plánu – prostorové uspořádání ploch. Navrţené bytové domy jsou svojí výškou, objemem,
tvarem střechy i umístěním s charakterem území v souladu. Navrţená protipoţární stěna na
jihovýchodním rohu domu D1, do ulice, není v souladu s poţadavkem na rozvoj hodnot, nicméně
vychází ze současného stavu území a jeho charakteru, kdy budovaná ulice lemující z východní strany
dům D1 je slepá, a končí na hranici areálu s utilitární halovou zástavbou. Zakončení štítu domu
v místě, kde navazuje na stávající halu, protipoţární zdí, je v souladu se stávajícím charakterem území,
s budoucím rozvojem zástavby jiţním směrem je předpoklad, ţe stěna bude odstraněna.
Stavební úřad oznámil dne 19.5.2021 zahájení územního řízení dle §87 stavebního zákona a §144
správního řádu veřejnou vyhláškou.
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.

Ve stanovené lhůtě uplatnili svá stanoviska:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, poţadavky vlastníků a provozovatelů inţenýrských sítí byla
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. O námitkách účastníků řízení bylo
rozhodnuto následovně:
Námitkám účastníka řízení Statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení, útvar hlavního
architekta, které se týkají :
„Protipožární přepážka celu svou délkou předstupuje před stavební čáru, svým umístěním neodpovídá
charakteru lokality, narušuje kontinuitu a ucelenost veřejného prostranství a nejedná se o
architektonicky hodnotné ztvárnění úseku ulice, jak stanovuje územní studie. Odstup stavby od
společné hranice pozemků parc. č. 443/1 a parc. č. 96/4 vše k.ú. Povel, který je dle PD min 1,4m nelze
považovat z urbanistického pohledu za dostatečný.“ nebylo vyhověno z těchto důvodů:
Navrţená protipoţární stěna na jihovýchodním rohu domu D1, do ulice, není v souladu s poţadavkem
na rozvoj hodnot, nicméně vychází ze současného stavu území a jeho charakteru, kdy budovaná ulice
lemující z východní strany dům D1 je slepá, a končí na hranici areálu s utilitární halovou zástavbou.
Zakončení štítu domu v místě, kde navazuje na stávající halu, protipoţární zdí, je v souladu se
stávajícím charakterem území, s budoucím rozvojem zástavby jiţním směrem je předpoklad, ţe stěna
bude odstraněna.
Stavební úřad přezkoumal předloţenou dokumentaci pro vydání změny územního rozhodnutí.
Odpovědným projektantem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je Ing. Bohumil
Rochovanský autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1200403, tj. osoby oprávněné k dané
činnosti dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona ve spojení se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Taktéţ dílčí části dokumentace – stavebně konstrukční
část, poţárně bezpečnostní řešení, technická a dopravní infrastruktura jsou zpracované osobami
oprávněnými k dané činnosti. Stavební úřad konstatuje, ţe dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí předloţená do řízení obsahuje veškeré náleţitosti uvedené v § 86 odst. 2 písm. e) a odst. 6
stavebního zákona ve spojení s ust. § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
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pozdějších předpisů, je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné poţadavky na
výstavbu.
Po zevrubném prostudování předloţené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavební úřad
neshledal rozpor navrhovaného stavebního záměru s obecnými poţadavky na výstavbu, dané
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a
zejména pak vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění
pozdějších předpisů. Pozemky, na kterých je umístěná předmětná stavba, svojí velikostí, polohou,
prostorovým uspořádáním umoţňují jejich vyuţití pro navrhovanou stavbu, stejně jako samotnou
realizaci stavby a její budoucí uţívání; stavba bude dopravně napojená na kapacitně vyhovující
veřejně přístupnou komunikaci navazující na ulici Jánského; je dostatečně vyřešeno umístění
odstavných a parkovacích stání v rozsahu poţadavků příslušné ČSN, nakládání s odpady, s odpadními
vodami, odvádění dešťových vod; stavba je napojena na kapacitně vyhovující sítě technické
infrastruktury; stavba neznemoţňuje zástavbu na sousedních pozemcích, jakoţto jsou dodrţeny i
vzájemné odstupové vzdálenosti staveb.
Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná závazná
stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětnou změnu územní rozhodnutí,
přičemţ neshledal ţádný právní důvod či překáţky, pro které by předmětnou ţádost na vydání změny
územního rozhodnutí zamítl. Z dokladů předloţených v řízení stavební úřad neshledal ani ţádný
důvod, pro který by mohla být nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení odlišných od ţadatele. Podle stavebního úřadu způsob ţivota dotčených osob a jejich z toho
plynoucí nároky na kvalitu prostředí nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně
poţadovaných standardů v dané lokalitě. Stavební úřad tak má za to, ţe v konkrétním případě je
kvalita prostředí v dané lokalitě zajištěna.
V ustanovení §4 odst.2 stavební zákon stanoví, ţe stavební úřad postupuje 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, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle stavebního zákona, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů.
Stavební úřad zastává stanovisko, ţe umístění stavby není v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými
zvláštními právními předpisy, přičemţ se stavební úřad zabýval i účinky budoucího uţívání stavby a
má za to, ţe nebude mít negativní dopad na okolí. Ochranu veřejných zájmů posoudil v součinnosti s
dotčenými orgány - Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje, Magistrátem města Olomouce, Krajským úřadem Olomouckého kraje,
Policií ČR, poţární ochrany, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a
krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, silničního hospodářství, bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, obrany a bezpečnosti státu. Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů
v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně
závazným právním předpisům. Dokumentace byla také posouzena odborem ţivotního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který po provedeném zjišťovacím řízení podle tohoto zákona konstatoval, ţe záměr nemá významný
vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na
ţivotní prostředí. Z hodnocení vlivu navrţeného záměru na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí
vyplynulo, ţe stavba nebude mít významný vliv na ovzduší, vody ani hlukové charakteristiky okolí,
které by znamenaly významné vlivy na obyvatelstvo. Stavba vzhledem ke svému charakteru a
umístění také nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav
předmětů ochrany lokalit Natura 2000.
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Ve výrokové části rozhodnutí stavební úřad stanovil podmínky pro projektovou přípravu a umístění
stavby a pro provádění těch staveb, které jiţ nevyţadují další povolení a dále podmínky vyplývající ze
závazných stanovisek dotčených orgánů a ze stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné technické a
dopravní infrastruktury.
Stavební úřad projednal podnět ke změně územního rozhodnutí a zjistil, ţe lze podnětu vyhovět.
Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s §87 odst.1 stavebního zákona účastníkům řízení a
dotčeným orgánům jednotlivě. Okruh účastníků byl stanoven 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.
Stavební úřad dospěl k závěru, ţe dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo
v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uţivatelé dalších moţných okolních
pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem,
polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku
stavby se věcných práv dalších osob nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku má
vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho
vyloučit, přičemţ toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uţivatelům dalších
okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ust. §
1012 občanského zákoníku se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závaţně rušit práva
jiných osob, jakoţ i vykonávat takové činy, jejichţ hlavním účelem je jiné osoby obtěţovat nebo
poškodit.
A) Účastníkům územního řízení dle §85 odst.1), §85 odst.2a) stavebního zákona a dotčeným orgánům
(doručováno jednotlivě):
Ţadatel:
STAFOS - REAL, s.r.o., Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: HANA
HAVLÍČKOVÁ, Hněvotínská 190/13, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Příslušná 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:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Ţiţkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GRID energy s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice
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
Statutární město Olomouc, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova 34/10, 779
00 Olomouc 9
Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
B) Účastníkům územního řízení dle §85 odst.2b stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):
Účastníci podle §85 odst.2b stavebního zákona (tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno ), se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí :
parc.č. 96/4, ostatní plocha, parc.č. 441/4, ostatní plocha, parc.č. 441/59, ostatní plocha, parc.č.
441/60, ostatní plocha, parc.č. 442/1, orná půda, parc.č. 443/3, orná půda, parc.č. 443/5, orná půda,
parc.č. 443/8, orná půda, parc.č. 443/83, orná půda, parc.č. 443/84, orná půda, parc.č. 443/85, orná
půda, parc.č. 443/86, orná půda, parc.č. 443/87, ostatní plocha, parc.č. 443/88, ostatní plocha, parc.č.
443/89, ostatní plocha, parc.č. 443/90, ostatní plocha, parc.č. 443/91, ostatní plocha, parc.č. 443/92,
ostatní plocha, parc.č. 443/93, ostatní plocha, parc.č. 443/94, ostatní plocha, parc.č. 443/111, ostatní
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plocha, parc.č. 443/112, ostatní plocha, parc.č. 443/113, ostatní plocha, parc.č. 443/114, ostatní
plocha, parc.č. 443/136, ostatní plocha, parc.č. 443/137, ostatní plocha, parc.č. 443/180, ostatní
plocha, parc.č. st. 970, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Povel

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.

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce ţadatele:
1. D Hana Havlíčková, Hněvotínská 190/13, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Příslušná obec:
2. Statutární město Olomouc Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc 9
Účastníci podle §85 odst.2a stavebního zákona
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Ţiţkov, 130 00 Praha 3
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. GRID energy s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
8. Statutární město Olomouc, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc 9
9. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 9
10. Technické sluţby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
11. Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Tovární 839/46, Hodolany, 779 00 Olomouc
Dotčené orgány: +p
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
13. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová
Ulice, 779 00 Olomouc 9
14. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 9
15. Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 9
16. Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00
Olomouc
17. Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 00 Olomouc 9

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního
v zastoupení Ing. Michal Sedlák
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18. Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce +p
19. Spis 2× + 2p
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace je s doloţkou právní moci zasílána
ţadateli)
Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, poloţka č. 17 na 14500,- Kč.
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

11

