
 

MAGISTRÁT  MĚSTA OLOMOUCE 
ODBOR STAVEBNÍ 
oddělení územně správní 

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 
 

 

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

Č. j. SMOL/249411/2017/OS/US/Sev V Olomouci 30. 10. 2017 

Spisová značka: S-SMOL/177334/2017/OS 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Vladimíra Šedivá, dveře č. 2.46 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček 

Telefon: 588488206 

E-mail: vladimira.sediva@olomouc.eu 

 

 

OZNÁMENÍ 
o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 

 

    Žadatel Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad 

Moravou dne 31. 7. 2017 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

 

Místní komunikace ul. Albrechtova - slepá 

 

v obci Horka nad Moravou, v katastrálním území Horka nad Moravou na pozemcích parc.č. 58 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 63/1 (ostatní plocha), parc.č. 65/2 (ostatní plocha), parc.č. 68/3 

(ostatní plocha), parc.č. 72 (ostatní plocha), parc.č. 85 (ostatní plocha), parc.č. 148/1 (ostatní plocha), 

parc.č. 148/3 (ostatní plocha) a parc.č. 161 (ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno 

územní řízení. 

 

Popis předmětu záměru: 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace v ulici Albertova v celkové délce 118,11 m, a to 

včetně přidruženého veřejného prostranství. Místní komunikace bude přestavěna do parametrů obytné 

zóny, včetně zpomalovacího prahu na vjezdu, parkovacích stání, přístupových chodníků, zpevněných 

ploch pro kontejnery a veřejného osvětlení.  Součástí stavby bude vybudování nového chodníku v délce 

120,31 m a šířce  2 m na ulici Školní.  

 

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, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené 

orgány. Pro účastníky řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 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 později podaným námitkám účastníků řízení a závazným stanoviskům dotčených orgánů nebude 

podle § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.  

 

     K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního 

nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
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     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 jejich právo 

přímo dotčeno, se nepřihlíží.  

     Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 

která je účastníkem řízení podle § odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 

řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), 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. 

 

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. 2.46).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. 

 

Seznámení se s podklady rozhodnutí 

 

    Sdělujeme Vám, že stavební úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné 

pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle §36 odst.3 správního řádu 

právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, 

seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení 

písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně 

správní, Hynaisova 10, 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 má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.   

 

Toto oznámení je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního řádu 

účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení 

uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou takto: 

 

Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům (doručováno  

jednotlivě):  

žadatel a příslušná obec   

– Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 

 

dotčené orgány 

– Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00  Olomouc 9 

– Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová 

Ulice, 779 00  Olomouc 9 

– Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  

Olomouc 9 

– Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

– Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, 

dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

 

Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručováno  veřejnou vyhláškou) : 

vlastníci dotčených staveb 

– Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00  Praha 3 

– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

– 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 
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vlastníci sousedních pozemků 

účastníci podle § 85 odst. 2 b stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb podle 

katastru nemovitostí. 

– parc.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 70, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 71, zastavěná 

plocha a nádvoří, parc.č. 82/2, zahrada, parc.č. 87, zahrada, parc.č. 103, zastavěná plocha a 

nádvoří, parc.č. 105, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 107/1, zahrada, parc.č. 108, zastavěná 

plocha a nádvoří, parc.č. 142, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 145, zastavěná plocha a nádvoří, 

parc.č. 149/1, orná půda, parc.č. 149/2, orná půda, parc.č. 149/3, orná půda, parc.č. 167, zastavěná 

plocha a nádvoří, parc.č. 197/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 197/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, parc.č. 197/3, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 198, zahrada v k.ú. Horka nad Moravou 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník   (D = doručenka; p = příloha) 

Doručí se: 

– žadatel + p  

1. D Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35  Horka nad Moravou 

 

– dotčené orgány + p 

1. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00  Olomouc 9 

2. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová 

Ulice, 779 00  Olomouc 9 

3. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  

Olomouc 9 

4. D Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

5. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, 

dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

 

 

 

 

 

 Ing. Miloš Hlaváček 
 

 vedoucí oddělení územně správního 

 

 

6. Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce +  p  

 

7. Úřední deska Obecního úřadu Horka na Moravou + p + složenka (k vyvěšení a podání zprávy 

stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení) 

 

– ostatní 

8. Spis + p 

 

 

Příloha:  

– situační výkres na podkladu katastrální mapy  

– složenka pro uhrazení správního poplatku (pouze pro navrhovatele, resp. jeho zástupce.) 

–  

Podle ust. § 6 odst. 8 zákona o správních poplatcích a ust. § 163 daňového řádu je poplatník povinen 

správní poplatek zaplatit statutárnímu městu Olomouc buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného 
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poskytovatelem platebních služeb na účet u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1801731369/0800, var. 
symbol 0000136160, spec. symbol 1773340419, 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. 

 

Toto oznámení je oznamováno 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 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. 

 

Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 3) stavebního zákona a § 144 

správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 

Magistrátu města Olomouce a úředních deskách obecního úřadu Horka nad Moravou a způsobem 

umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na Webových stránkách Magistrátu města 

Olomouce www.olomouc.eu  a příslušných obecních úřadů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední 

desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. 

Současně prosíme tyto obecní úřady, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a 

sejmutí této veřejné vyhlášky. 

 

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________ 

 

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

http://www.olomouc.eu/
http://www.olomouc.eu/
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