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V Olomouci 22.11.2022

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Michal Nantl, dveře č. 2.06
Telefon: 588488157
E-mail:
michal.nantl@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
o změně kategorie pozemní komunikace a
o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
Ţadatel statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 podal dne 17.10.2022 u oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce ţádost o změnu kategorie
veřejně přístupné účelové komunikace na území města Olomouce a to:
– v ulici Luţní na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Stupárkova na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Zdeňka Přikryla na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Otakara Štěrby na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
a o její zařazení do kategorie místních komunikací.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích")
a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), na základě posouzení výše uvedené ţádosti, ke které byla doloţena
kupní smlouva o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřená mezi původním
a budoucím vlastníkem dotčené komunikace, a po projednání s účastníky řízení, vydává rozhodnutí,
kterým se
zařazu je
v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích pozemní komunikace na
území města Olomouce a to:
– v ulici Luţní na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Stupárkova na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Zdeňka Přikryla na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Otakara Štěrby na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov

do kategorie místních komunikací.
Jedná se o stavbu vozovek, parkovacích stání a přilehlých chodníků a všech jejich součástí ve
smyslu ust. § 12 zákona o pozemních komunikacích. Rozsah zařazované komunikace je vyznačen
červeně na přiloţené situaci katastrální mapy dotčeného území, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je ţadatel, kterým je statutární
město Olomouc, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779
00 Olomouc 9.
Odův o dně ní:
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací obdrţel dne 17.10.2022 ţádost Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor
dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 o změnu kategorie
veřejně přístupné účelové komunikace na území města Olomouce a to:
– v ulici Luţní na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Stupárkova na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Zdeňka Přikryla na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
– v ulici Otakara Štěrby na pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Chomoutov
a o její zařazení do kategorie místních komunikací.
K ţádosti byla doloţena kupní smlouva č. OMAJ-EM/KUP/001659/2022/Hrb, č.j.
SMOL/176139/2022OMAJ/EM/Hrb, o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci
uzavřená mezi původním vlastníkem společností Rezidence Chomoutov s.r.o., IČO: 06298389 a
budoucím vlastníkem statutárním městem Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc.
Důvodem ţádosti je změna kategorie dotčené veřejně přístupné účelové komunikace a s tím
související zařazení této komunikace do kategorie místní komunikace.
Jedná se o stavbu vozovek, parkovacích stání a přilehlých chodníků a všech jejich součástí ve
smyslu ust. § 12 zákona o pozemních komunikacích. Rozsah zařazované komunikace je vyznačen
červeně na přiloţené situaci katastrální mapy dotčeného území, která je nedílnou součástí tohoto
oznámení. Na stavbu této komunikace bylo vydáno stavební povolení č.j. OD 1974/94/Ing. Fa ze dne
11.10.1994, které vydal Úřad města Olomouce, odbor-Stavební úřad, oddělení dopravy pro stavebníka
EURO – SATEL, spol. s r.o., dále bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.k.
SMOL/223591/2019/OS/PK/Vra
ze
dne
23.09.2019
a
kolaudační
souhlas
č.j.
SMOL/124012/2020/OS/PK/Vra ze dne 27.05.2020, které vydal Magistrát města Olomouce, odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací pro stavebníka Rezidence
Chomoutov s.r.o., IČO: 06298389.
Zařazovaná komunikace je ve vlastnictví ţadatele, slouţí převáţně místní dopravě na území
města a svým stavebně technickým vybavením odpovídá svému určení, tj. slouţí především k zajištění
přístupu a dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí.
Výše uvedený dopravní význam odpovídá kategorii místních komunikací, a proto silniční správní
úřad nepovaţoval za nutné ţádost doplňovat dalšími podklady pro rozhodnutí v této věci.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací oznámil dne 19.10.2022 zahájení správního řízení dle § 3 odst. 2 a 3 zákona o pozemních
komunikacích všem známým účastníkům řízení. Současně usnesením podle § 36 odst. 1 správního
řádu stanovil lhůtu do 15 dnů po doručení tohoto oznámení k podání návrhů důkazů a jiných návrhů.
Účastníci správního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu. Vedle ţadatele mají toto
postavení všichni vlastníci pozemků, na kterých je situována zařazovaná pozemní komunikace, a dále
všichni vlastníci sousedních pozemků a staveb na těchto pozemcích včetně práv odpovídajících
věcnému břemenu k těmto pozemkům a stavbám na nich, kterým slouţí zařazovaná komunikace
k zajištění jejich nutné komunikační potřeby. Součástí tohoto rozhodnutí je rovněţ katastrální mapa s
vyznačením pozemků, na kterých je zařazovaná komunikace situována (vyznačeny červeně), a s
vyznačením sousedních pozemků (vyznačeny ţlutě). Všichni vlastníci v této situaci vyznačených
pozemků a staveb na nich, včetně práv odpovídajících věcnému břemenu k těmto pozemkům a
stavbám na nich, v této vyznačené oblasti jsou účastníky tohoto správního řízení. Jejich seznam je
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součástí spisového materiálu. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení byli tito účastníci o zahájení
řízení ve smyslu ust. § 25 a § 144 správního řádu uvědoměni veřejnou vyhláškou.
Vzhledem k tomu, ţe v průběhu správního řízení silniční správní úřad neobdrţel ţádné jiné
návrhy a důkazy k zahájenému řízení, rozhodl ve výše uvedené věci tak, jak je ve výroku tohoto
rozhodnutí uvedeno.
Pouče ní:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů po doručení, k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u oddělení státní správy na
úseku pozemních komunikací, odboru stavebního, Magistrátu města Olomouce.
Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních sluţeb do vlastních rukou,
je u něj v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, 2 správního řádu uloţeno, a to po dobu 10 dnů. Není-li
uvedená písemnost vyzvednuta dle ustanovení § 24 odst. správního řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí, písemnost se povaţuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Příloha:
č. 1 Situace rozsahu zařazovaných pozemních komunikací
č. 2 Označení okruhu účastníků řízení na podkladu katastrální mapy

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
žadatel
1. Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779
00 Olomouc 9
2. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
3. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
4. Spis

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení.
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