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/5

Č. j. SMOL/316790/2022/OS/US/Gre
Spisová značka: S-SMOL/091816/2021/OS

V Olomouci 22.11.2022

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jiří Gregárek, dveře č. 2.46
Telefon: 588488217
E-mail:
jiri.gregarek@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

SDĚLENÍ
seznámení se s podklady rozhodnutí
veřejnou vyhláškou
Žadatel U Soutoku, s.r.o., IČO: 08277079, Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, v
zastoupení: EXACT ING, s.r.o., IČO: 29236517, Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno 15,
podal dne 26.04.2021 žádost o vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb, pod souhrnným
označením stavebního záměru
BD U Soutoku, Olomouc
ve městě Olomouci, na nároží ulic Dukelská a U Soutoku, v katastrálním území Olomouc-město, na
pozemcích parc. č. 93/21 (ostatní plocha), parc. č. 93/28 (ostatní plocha), parc. č. st. 791/3 (zastavěná
plocha a nádvoří). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení
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"), oznámil dne 06.10.2022 pod
č.j.SMOL/268705/2022/OS/US/Gre zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
Stavební úřad tímto oznamuje účastníkům řízení, že nashromáždil podklady, které jsou podle jeho
názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a skončil dokazování ve výše
uvedeném správním řízení a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dává účastníkům řízení možnost se před vydáním
rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u odboru stavebního, oddělení územně správního
Magistrátu města Olomouce, 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.2.46). V ostatní dny lze nahlédnout po
předchozí domluvě s úřední osobou.
Po uplynutí 7 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán rozhodne.
Dnem doručení pro účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona je den převzetí písemného
vyhotovení tohoto sdělení a dnem doručení pro účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona
je patnáctý den vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Olomouce.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jelikož písemnosti týkající se územního řízení jsou doručovány v souladu s § 87 stavebního zákona a §
144 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona jednotlivě, dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení uvedeným v
ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, je v souladu s ust. § 2 odst. 4
správního řádu v rámci zásady legitimního očekávání i toto sdělení doručováno stejným způsobem.
Účastníci řízení dle §85 odst. 1) stavebního zákona :
Zástupce žadatele:
EXACT ING, s.r.o., IČO: 29236517, Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno 15
Příslušná obec:
Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona:
Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených navrhovaných stavbou a osoby, které mají jiná věcná práva
k dotčeným pozemkům nebo stavbám:
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní
správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
Účastníci řízení dle §85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb podle katastru nemovitostí:
(doručováno veřejnou vyhláškou)
parc. č. 539, ostatní plocha, parc. č. st. 791/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 791/2,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1051, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1052,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město.
Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele: (D)
1. EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno 15
Příslušná obec: (D)
2. Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených navrhovaných stavbou a osoby, které mají jiná věcná práva
k dotčeným pozemkům nebo stavbám: (D)
3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
7. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní
správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
8. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
9. OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 9
10. Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
11. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
Účastníci územního řízení, kteří se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru
nemovitostí:
12. (doručováno veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města
Olomouce)
parc. č. 539, ostatní plocha, parc. č. st. 791/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 791/2,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1051, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1052,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město.

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce
Ostatní:
13. Spis
Toto sdělení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a
způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu
města Olomouce www.olomouc.eu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který je stavebním úřadem.

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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