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Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Marie Černá, dveře č. 2.51
Telefon: 588488203
E-mail:
marie.cerna@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení
veřejnou vyhláškou
Žadatel Olomoucká diecéze Církve československé husitské, IČO: 649 90 818, Žilinská 5, 779 00
Olomouc dne 28.6.2022 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Zpevněná plocha pro parkování
ve městě Olomouci, v katastrálním území Nová Ulice na pozemku parc.č. 429/16 (zahrada). Dnem
podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Stručný popis předmětu záměru:
Jedná s o vybudování zpevněné plochy pro parkování vozidel na pozemku, který tvoří zázemí objektu
č. 113/5 v ulici Žilinská. Zpevněná plocha bude nepravidelného tvaru o celkových rozměrech 26,54 m
x 14,06 m a zastavěné ploše 268,2 m2 . Je navržená se středovou příjezdovou plochou šířky 3,0 m, která
bude ukončená obratištěm ve tvaru „Y“. Podél levé strany příjezdové plochy budou umístěná 3
podélná stání o rozměrech 3,0 m x 7,0 m, podél pravé strany bude u místěno 6 šikmých parkovacích
stání o délce 5,0 m a základní šířce 2,5 m; krajní stání u vjezdu bude mít šířku 3,5 m. Povrch
parkovací plochy bude z betonové dlažby. Odvodnění plochy bude na volnou zatravněnou část
pozemku. Na obratiště bude navazovat přístupový chodník šířky 1,2 m vedený ke vstupu na jižní straně
objektu.
Příjezd je zajištěn z komunikace v ulici Žilinská stávajícím sjezdem. Současně dojde k výměně stávající
dvoukřídlé vjezdové brány za bránu posuvnou.
Podrobnosti upravuje dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jiří
Roubík, Ph.D. a jejímž zodpovědným projektantem je Ing. arch. Blanka Roubíková, autorizovaný
architekt, ČKA 02812, která je dispozici k nahlédnutí na stavebním úřadu.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad) v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a účastníkům řízení.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení
oznámení, ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Podle ust. § 89 odst. 1
stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona
a námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději ve shora stanovené lhůtě. K později podaným
námitkám účastníků řízení a závazným stanoviskům dotčených orgánů nebude podle § 89 odst.
1 stavebního zákona přihlédnuto. Pro účastníky řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a 85 odst.
2 písm. a) a dotčené orgány lhůta začíná běžet následující den po dni doručení tohoto oznámení a pro
ostatní účastníky řízení lhůta začíná běžet 16. dnem po vyvěšení oznámení.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, jakým je jeho právo
přímo dotčeno, se nepřihlíží.
Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v
pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin (2. nadzemní podlaží, dveře č. 2.51). V
ostatní dny lze nahlédnout po předešlé domluvě s úřední osobou.
Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z § 85 stavebního zákona, ze kterého
vyplývá, že účastníky územního řízení jsou podle odst. 1 tohoto ustanovení žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, podle odst. 2 písm. a) je účastníkem územního řízení
dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám
žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a podle písm. b) jsou
účastníky řízení dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:
dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
– žadatel: Olomoucká diecéze Církve československé husitské, Žilinská 5, 779 00 Olomouc;
– obec: statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta, Hynaisova 10,
779 00 Olomouc;
dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
– vlastník pozemku dotčeného navrhovanou stavbou: Olomoucká diecéze Církve československé
husitské, Žilinská 5, 779 00 Olomouc
dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
– vlastníci sousedních pozemků a staveb, vč. vlastníků a provozovatelů dopravní a technické
infrastruktury a osoby s jiným věcným právem k těmto nemovitostem (tito účastníci se podle
stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):
jedná o vlastníky následujících nemovitostí v katastrálním území Nová Ulice:
pozemky: parc.č. 424/3 (ostatní plocha), 2115 (ostatní plocha), st. 152 (zastavěná plocha a nádvoří),
427/3 (zahrada), 427/5 (zahrada), 428/4 (zahrada), 429/15 (zahrada), 429/18 (zahrada), 429/22
(zahrada);
stavby: č.p. 1395 na parc.č. st. 141, č.p. 106 na parc.č. st. 133, č.p. 110 na parc.č. st. 152.
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Seznámení s podklady rozhodnutí
Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu má účastník řízení právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
ve věci ke všem podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad současně sděluje, že nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné
pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Nebudou-li ze strany účastníků řízení a dotčených
orgánů navrženy další důkazy nebo činěny jiné návrhy, stavební úřad přistoupí k rozhodnutí ve věci.
Seznámit se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim lze písemně nebo ústně do
protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení územně správního, Hynaisova
34/10, Olomouc, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů
počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve
věci rozhodnuto.
Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu má povahu opatření,
proti kterému není přípustné odvolání.

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

Toto oznámení je doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na
§ 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2
písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení uvedeným v
ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
 účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
– žadatel:
1. D Olomoucká diecéze Církve československé husitské, Žilinská 5, 779 00 Olomouc
– obec (+ p):
2. D Statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta, Hynaisova 10,
779 00 Olomouc
 účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
– vlastníci sousedních pozemků a staveb, vč. vlastníků a provozovatelů dopravní a technické
infrastruktury a osoby s jiným věcným právem k těmto nemovitostem (+ p):
3. D veřejná vyhláška pro tyto účastníky řízení, která je vyvěšena na elektronické úřední desce
Magistrátu města Olomouce
 dotčené orgány (+ p):
4. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
Na vědomí:
5.
Spis + p

Příloha: situační výkres
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Toto oznámení je doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách
Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu.

Upozornění pouze pro žadatele : Podle ust. § 6 odst. 8 zákona o správních poplatcích a ust. § 163
daňového řádu je poplatník povinen správní poplatek ve výši 1000,0 Kč zaplatit statutárnímu městu
Olomouc buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb na účet u
České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1801731369/0800, var. symbol 0000136160, spec. symbol 1821480971,
konst. symbol 0379 nebo v hotovosti poštovním poukazem na výše uvedený účet nebo složením
příslušné částky v pokladně statutárního města Olomouc.
Před vydáním rozhodnutí žádáme o předložení dokladu o zaplacení. Poplatek hradí pouze žadatel.
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