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Magistrát města olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen ,,speciiílní stavební úřad") věcně a místně příslušný
podle $ 15 odst. 1 písm. c) zákona č,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním Íádu, ve zněru
pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon"), $ 16 odst. 1 a $ 40 odst.4 písm. a) zákonač,.I3/I997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích'') a $ 11 odst. 1 písm. b) zrákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''správní řád''), přezkoumal Žádost o stavební povolení a připojené podklady podle
$ 111 odst. 1 aodst. 2 stavebního zákona a rozhodl o této žádosti, kterou podal dne 17.09.2013
stavebník obec Lutín, Ič: 00299189, Školní zO3,783 49 Lutín(dále také ,,Stavebník"), takto:

Zména dokoněené stavby místní komunikace:

,,LltÍn - rekontrukce ulice K Sídlišti"

", So l'01' _ Zpevněné plochy

na pozemcích parc. č. st. 132 v k'ú. Lutín, obec Lutín, zastavéná plocha a nádvoří, parc. č.
l86lt v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. t87l1 v k'ú. Lutín, obec Lutín, ostatní
plopha, parc' ě. 189/3 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha' parc. č. L89l13 v k.ú. Lutín,
obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. 190 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. I92l3
v k'ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. Í9313 v k.i. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha,
parc. č. l98l4 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha. parc. č. 20511 v k.ú. Lutín, obec Lutín,
ostatní plocha, parc. č. 205/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha; parc. č. 21'213 v k.ú.
Lutín, obec Lutín' ostatní plocha, parc. č. 212/9 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc.
ě. 2I2l14 v k.ú. Lutín' obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. 31912 v k.ú. Lutín' obec Lutín,
ostatní plocha se podle $ 115 stavebního zákona

poYoluje.

Změna dokončené stavby obsahuje:
Předmětem stavebního zóměru je stavební objekt So ]0], kteý zahrnuje mj. stavbu nových kolmých,
šikmých a podélných parkovacích stóní, opravu chodníků a opravu vozovlcy místní komunikace
K Sídlišti v Lutíně.
Podrobnosti nóvrhujsou uvedeny v projektové dokumenÍaci, kteróje založenave správním spisu.



Pro provedení změny dokončené stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Změna dokončené stavby bude provedena podle projektové dokumentace, kterou stavebník
připojil k žádosti o toto Stavební povolení. Tuto projektovou dokumentaci ověřil odpovědný
projektant Ing. Jiří Nerušil, způsobilost Čratr 12:u3f,O. Projektová dokumentace byla ověřena
speciálním stavebním úřadem v rámci tohoto stavebního Íízení. Případné změny stavby nesmí být
provedeny bez předchozího povolení.

2. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba,
která je oprávněná toto vytýčení provádět. Drále stavebník zajistí, aby prostorové vytýěení polohy
stavby bylo v souladu s územním rozhodnutím éj.sU/I76/335/z0I3 ze dne 12.08.2013.

3. Stavebník zajistí pÍed zabájením stavebních prací vytýčení všech sítí stávající technické
infrastruktury od jejích vlastníků, jsou-li tyto sítě či jejich ochranná a bezpečnostní pásma
stavebními pracemi dotčena.

4. Stavebník prokazatelně oznárrlt pÍed zahájením změny dokoněené stavby speciálnímu stavebnímu
úřadu termín zahájení zmény dokoněené stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět.
Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné změny stavby oprávněn.

5. PÍed zahájením změny dokončené stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek ,,STAVBA POVOLENA", který mu bude předán po nabytí právní moci
stavebního povolení. Stavebník za1istí, aby byl štítek chÍáněn před povětrnostními vlivy tak' aby
údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude
celá stavba zkolaudována.

6' Píed zahájením stavebních prací na změně dokončené Stavby oznámí stavebník prokazatelně
(např. oproti podpisu na oznámení) všem vlastníkům staveb na dotěených nebo sousedních
pozemcích zahájení stavebních prací v souvislosti s předpokládaným omezením dopravy
min. 10 dnů předem. Toto prtkazné oznámení doloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu
př e d zaháj ením stavebn ích pr ací.

7. Stavebník oznámínejméně 15 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě
vykonat kontrolní prohlídJ<y a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou
žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:

. po dokoněení stavby

8' Změna dokončené stavby bude dokončena nejpozději do 31.12.2014.

9' Stavbu lze užív at jen na zák|adé kolaudaěnířro souhlasu.

Úěastníkem tízení podle$ 27 odst. 1 písm. b) zríkona é. ilOOIIOO4Sb., správní řád, veznění pozdějších
předpisů (dále jen ''správní řád'') je obe'c Lutín, IČ 00299189, Škohí 203, 783 49 Lutín, v
iastoupení: STAVING engineering s.r.o., IČ: 25334107, Slatinky č.evid. 791,783 42 Slatinky.

o d ůvodnění:

Stavebník podal dne 17.09.2013 u oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru
stavebního Magistrátu města olomouce žádost o vydrání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu. Tímto dnem (17.09 .2013) bylo zahájeno stavební Íízení. Ve'stavebním Íízení je stavebnft na
zákJadě udělené plné moci Zastoupen svým zástupcem STAVING engineering s.r.o., IČ: 25334107,
Slatinky ě.evid. I97,783 42 Slatinky.

Územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby vydal obecní úřad Lutín dne 12.08.2013 pod čj.
sÚll76l335l20I3. Tento obecný stavební úřad, pffslušný kvydání územního rozhodnutí, ověřil



dodržení podmínek územního rozhodnutí avydal podle $ 15 odst. 2 stavebního zákona souhlas
s povolením této stavby ze dne27.03.2014.

Podklady pro rozhodnutí:

Stavebník připojil k žádosti o vydiání stavebního povolení následující podklady:
- plnou moc pro svého zástupce ve stavebnímřízení
- doklady prokazující právo založené smlouvou provést změnu dokončené stavby

ke všem dotčeným nemovitostem (dotčeným pozemlďm a dotčeným stavbám)
- projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, kterou ověřil projektant Ing. Jiff Nerušil,

způsobilost CKAIT 1201330.
- plán kontrolních prohlídek stavby

Dále stavebník předložil do ffzení následující doklady, opatřené před ozniámením zahájeni
stavebního Íízení:

_ Vyjádření dotčených vlastnílcu sítí technické infrastruktury kpředmětné změně dokoněené
stavby:
Tato vyjádření byla opatřena na základě žádosti stavebníka nebo osoby jím zmocněné
vsouladu sustanovením $ 161 odst. 1 stavebního zákona tak, aby údaje o poloze technické
infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje mohly být projektantem
zapracovány do projektové dokumentace předmětné změny dokončené stavby v rámci
projektové činnosti' Zaíplné, správné a celistvé zapracování všech údajů o poloze technické
infrastruktury, podmínkách napojení a ochrany odpovídá podle ustanovení $ 159 stavebního
zákona projektant.
. RwE Distribuční služby, s.r.o. pod čj.5000658680 ze dne 18.07.2012
. Telefónica Czech Republic, a.s' pod ě j.121866ll2 ze dne 17 .07 .2012
. čEzDistribuce, a.s. pod čj.0100077406 ze dne 19.O7.2012

- V}'jádření nedotčených vlastníků sítí technického infrastruktury k předmětné změně dokončené
stavQy:
: CEZ ICT Services, a.s. pod č, j.P2AI200003963z ze dne 20.04.2012
. VYTEP UNICov s.r.o. pod ěj. 89 ze dnez3.04.2012
. Vojenská ubytovací a stavební správa pod čj.312Il26835/2oI2-13$-ÚP-oL ze dne

27.04.2012
- Závazná stanoviska. popffpadě stanoviska dotčených orgánů:

. Policie České republiky pod čj.KRPM -644281ČJ-2O12-I4O5O6 ze dne II.O5.2O12

. Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí pod
č j.sMoL/0 60933 l20l2l oZP l oWY ac ze dne 26.04.2012

- Vyjádření a stanoviska ostatních subjektů:
. Krajská hygienická stanice olomouckého kraje pod čj.KHSocl00964l2012loClHoK ze

dne20.04.2012
. Hasičský záchtanný sbor olomouckého kraje pod čj.Hsol-2127-2l2012 Ze dne

28.04.2012
. NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. pod čj.001 I2OO59 ze dne22.04.2012
. Archeologický ústav AV ČR pod ěj.1889ll2 ze dne 25.04.2012

Speciální stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí, že stavebník má k pozemkům, na nichž se
změna dokončené stavby povoluje, a k dotčené stavbě vlastnické právo'

Dále stavebnk prokázal předložením dokladů prokazujících právo za|ožené smlouvou provést
změnu dokončené stavby ke všem dotěeným nemovitostem (dotěeným pozemlďm a dotěeným
stavbám) v případech, kdy toto právo speciální stavební úřad nemohl ověřit v katastru nemovitostí.

Účastníci Íízeniz

Účastníci stavebního Íízenlbyli určeni dle ustanovení $ 109 stavebnítro zákona' Vedle stavebnfta
mají postavení účastníka stavebního Íízení:

r vlastník stavby, nanížmábýt provedena změna, není-li stavebníkem



vlastník pozemku, na kÍerém mábýt stavba prováděna, není-li stavebníkem, můžeJi bý jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena,
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnickó právo
prováděním stavby přímo dotčeno,

. ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můžeJi být toto
právo prováděním stavby pffmo dotčeno,

o osoba, o které tak stanoví zv|áštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením
dotčepy veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dospěl kzávéru, že účastnfty stavebního ffzení jsou:
o Stavebník:

o Obec Lutín,IČ: 00299189, Škohí zO3,783 49 Lutín
o Vlastníci pozemku, na kterém mábýt stavba prováděna a vlastnické právo k pozemku může

být dle názoru speciiálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno, vlastníci
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a tato práva mohou být dle názoru
speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčena a vlastníci sousedního
pozemku nebo stavby na něm, jejichž vlastnické právo může být dle názoru speciálního
stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotěeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo může být dle názoru speciálního stavebního
úřadu prováděním stavby přímo dotčeno:

o Tito vlastníci jsou určeni pomocí situace stavby s vyznaěením oblasti kolem
navrhované změny dokončené stavby a tato situace je součástí tohoto rozhodnutí.
Všichni vlastníci pozemků a staveb a ptáv odpovídajících věcnému břemenu
k pozemkům a stavbám v této vyznačené oblasti jsou účastnfty tohoto stavebního
Íízení, pokud jsou jejich práva navrhovaným záměrem přímo dotěena.

Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky stavebního řízení dďší vlastníci
sousedních pozemlď a staveb nebo dďší osoby, které mají k sousednímu pozemku právo odpovídající
věcnému břemenu, jelikož se jejich práv dle názoru speciálního Stavebního úřadu předmétná změna
dokončené stavby přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen pozemek, který má
spoleěnou hranici s pozemkem dotčeným stavebním zámérem.

f;ostavení účastníků řízení mají podle ustanovení $ 109 písm. g) stavebního zákona rovněž osoby,
o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné
zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
rozhodnutí. Takovou osobou mohou být např. občanská sdružení, která požádala u stavebnfto odboru
Magistrátu města olomouce, aby byla informována o zahajovaných správních Íízeních, při nichž
mohou být dotčeny zájmy ochrany pffrody a krajiny. Informace o podání žádosti o stavební povolení
byla podle $ 70 odst. 2 zákona č,.I14lI992 Sb., o ochraně pffrody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, těmto sdružením sdělena opatřením speciálního stavebního íÍadu ze dne 08.01.2014. Podle
ustanovení $ 70 odst. 3 uvedeného zákona oznámení účastenství ve stavebním řízení nesdělilo
speciálnímu stavebnímu úřadu žádné občanské sdružení.

Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady a zjistil:

Předložená projektová dokumentac e je zpracovaná projektunt"rrr, který je oprávněn k výkonu
vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon č,.360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a technilď činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Předložená projektová dokumentace je v souladu s pffslušnými ustanoveními vyhlášky
č).14612008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.



Předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a vodpovídajicí miÍe jsou vní řešeny
obecné požadavky na výstavbu, především požadavky vyhlášky ě. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''vyhláška č. 104/1997 Sb.''),
a vyhlášky ě. 39812009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeěljících bezbaiérové
užívání staveb (drále jen ,,vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpeěujícíchbezbariérové
užívání staveb"). Podle projektové dokumentace je zajištěn pÍí1ezd ke stavbě a včasné vybudování
technického vybavení, popřípadě jiného vybavení.

Předložené podklady vyholují požadavlďm uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad dále ověřil úěinky budoucího lužívání stavby. Při posuzování budoucích
účinků lžívání stavby vycházel speciální stavební úřad především ze závazných stanovisek dotěených
orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisi. Y závazném stanovisku
uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmi podle zvláštních právních předpisů,
tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby.
Vzhledem ke skutečnostt, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů, má
speciální stavební :úřad za to, že i účinky budoucího lžívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy
podle zvláštních právních předpisů.

Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh
dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska nebo závazná stanoviska byla souhlasná.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována. Požadavky v nich uvedené již stanoví právní
předpisy, a proto nebyly do podmínek stavebního povolení zahrnuty.

oznámení o zahájení stavebního íízeni:

Speciální stavební úřad opatřenímze dne 08.01.2014 podle ustanovení $ 112 odst. 1 stavebního
zákona oznám1l zahájení stavebního řízení úč,astníkům řízení, kteří byli stavebnímu ítadl znám| a
dotčeným orgánům a to v souladu S ustanovením $ 25 a Š 144 správního řádu formou veřejné
vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastnílď Íízení (více než 30). Vzhledem k tomu,
že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, speciální stavební úřad podle ustanovení $ 112
odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání. Zátroveřl s oznámením
zahájen stavebního Íizení speciální stavební úÍad upozornil dotčené orgány a úěastnfty Íízeni, že
závazná stanoviska a niímitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů po doruěení
tohoto oznámení,jinak k nim nebude přihlédnuto.

Námitky účastníků řízeníz

V souladu S ustanovením $ 114 stavebního zákona mohou účastníci stavebního ffzení uplatňovat
námitky. V oznámení o zahájeru stavebního řízen byli účastníci poučeni o podmínkách pro
uplatňování námitek podle ustanovení $ 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Ve lhůtě, stanovené pro uplatnění námitek, nebyly žádné námitky Vzneseny.

Závétz

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil
úěastníkům Íízení se s nimi seznámit a uplatnit k navržené stavbě námitky. Stavební úřad ve výroku
tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpeč1| zejména ochranu
veřejných zájmi při výstavbě (i pro budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotěených
orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních předpisů.



Vzhledem ktomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad, jak je
ve výroku uvedeno.

Upozornění pro stavebníka:

Y závěru tohoto stavebního povolení speciální stavební úřad stavebníka upozorňuje na jeho
povinnost dodržovat zákonná ustanovení, obsažená nejen ve stavebním zákoné (a jeho prováděcích
vyhláškách), ale i v dalších právních předpisech, znichž pro něj vyplývají při provádění stavby,
potažmo před zapoěetím s jejím lžívánímjisté právní povinnosti. Speciální stavebru úÍad považuje za
vhodné zmínit zejména tyto povinnosti a ustanovení:

Zména dokončené stavby nesmí být zahájena' dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnosti,
pokud v této lhůtě bude změna dokončené stavby zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebnfta podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Předmětem vydaného stavebního povolení nejsou v souladu s ustanovením $ 103 odst. 1 písm. a)
vevazbé na ustanovení $ 79 odst. 2 písm. i) Stavebního zákona stavby nových nebo stavební úpravy
stávajících sjezdů a nájezdtl na pozemní komunikace, sloužících k připojení sousední nemovitosti,
neboť tyto nevyžadují jakékoliv povolení stavebního úřadu' To se netýká míst křížení sjezdů
s chodnftem, kdy tento prostor je nutné považovat za chodník, jehož stavba nebo stavební úprava
podléhá povolení speciálního stavebního úřadu.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob
na staveništi, zejména na dodržení požadavků naÍízení vlády ě.591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpeěnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavebník je dle ustanovení $ 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona povinen ohlásit speciálnímu
stavebnímu úřadu neprodleněpo jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví
osob nebo bezpečnost stavby.

Stavebník je dle ustanovení $ 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákonapovinen zajistit, aby na stavbě
nebo na staveništi byla k dispozicí ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
proVáděné změny dokončené stavby. Doklady mohou být nahrazeny jejich kopiemi.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle naŤízení vlády
ě.272lzu1 Sb., o ochraně zdraví před nepffznivými účinky hluku a vibrací.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky požámí bezpečnosti dle zákona
č.I33lÍ985 Sb., o požiární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákona, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy.

Provedení změny dokončené stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č.398/2009 sb.'
o obecných technických požadavcích zabezpečujícíchbezbanérovélžívání staveb'

V případě, že pro provádění stavební prací bude nutné provést uzavírku veřejné pozemní
komunikace, musí stavebnft požádat pffslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky takové
komunikace v souladu s ustanovením g 24 zákona o pozemních komunikacích a Š 39 jeho prováděcí
vyhlášky č). I04lI997 Sb., ve zněrttpozdějších předpisů, a tuto uzavírku je možné provést ažpoté, co ji



příslušný silniční správní úřad povolí. Přístup k přilehlým nemovitostem po dobu uzavírky musí zůstat
zachován.

V případě, že pro provádění stavebních prací bude nutné upravit provoz na silnici II. a III. třídy
nebo na místní komunikaci' musí stavebník požádat u příslušného silničnfto správního úřadu
o stanovení přechodné úpravy provozu Ve smyslu ustanovení $ 77 odst. 1 písm. c) zákona
ě.361l2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to
s dostateěným ěasovým předstihem tak, aby úprava provozu byla provedena na zákJadé povolení
příslušného silničního správního úřadu.

PÍed zahájením prací (věetně skladování stavebního materiiálu) na stávající silnici II. a III. třídy
'nebo na místní komunikaci musí stavebnk požádat příslušhý silniční správní úřad o vydání povolení
zvláštního :užívání pozemní komunikace v souladu s ustanovením $ 25 zákona o pozemních
komunikacích, a práce je možné provádět až na zák|adě povolení zvláštního uživání pozemní
komunikace. Provádění prací (včetně skladování stavebního materiálu) na plochách zeleně je možné
pouze s povolením pffslušného orgánu ochrany přírody.

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětný stavební záměr nachází na (lzemí s archeologickymi
nálezy, je nezbytné' aby veškeým zemním pracím pÍedcházel záchranný archeologický výzkum podle
ustanovení $$ 21 až 24 zákona ě.20lI987 Sb., o státní památkové péěi, ve znění pozdějších předpisů,
který ukládá stavebníkovi povinnost oznánrj.t stavební zámér Archeologickému ústavu Akademie věd
CR v Brně' Královopolská ulice č,.I47, Brno a umožnit jemu nebo oprárměné otganizaci
(např. Národní památkový ústav, ízemní odborné pracoviště v olomouci, útvar archeologie,
Horní niáměstí 25, olomouc nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfů 16, olomouc) provést
na dotčeném izemí záchranný archeologický pruzkum apod.

Po celou dobu provádění stavebních prací stavebník zqistí přístup a pííjezd pro potřeby zácÍ'ranné
služby' požálrní ochrany a vlastnílď a provozovatelů sítí technické infrastruktury.

Stavebník připojí k žádosti o kolaudační souhlas dokumentaci geodetické ěásti skutečného
provedení stavby v souladu S ustanovením $ 18i odst. 1 a přflohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Na
zákJadě kolaudaěního souhlasu je možné lžívat i dítěí část stavby, která je schopná samostatného
užívání.

Není-li toto rozhodnutí adrěsátovi doruěeno provozovatelem poštormích služeb do vlastních rukou,
je u provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením $ 23 odst. 7,2 správního řádu uloženo,
a to po dobu 10 dnů. NeníJi uvedená písemnost vyzvednuta dle ustanovení $ 24 odst. 1 správního
řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k lyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.

Patnáctýmdnem po vyvěšení se toto rozhodnutí považuje za doručené.

P ou č ení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. odvolat
se může úěastnft Íizeru ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se
podává u Magistrátu města olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací. o odvolání rozhoduje Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodrářství.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.



odvolání musí být podle ustanovení $ 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem
stejnopisů tak, abyjeden stejnopis zůstal správnímu úřadu akaždý účastník dostaljeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
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7. spis

Toto stavebnípovoleníje oznamováno v souladu S ustanovením $ 25 a $ 144 správního řádu veřejnou
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města olomouce, zveřejní se též
způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu
měSta olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a.na úřední desce obecního úřadu Lutín
včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tento obecní úřad, aby
zdejšímu stavebnímu úřadu zaslal zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky.
Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto stavebního povolení na úřední
desce stavebního úřadu, který toto stavební povolení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu měSta
Olomouce.

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

Datum vyvěšení: ,f lt Jc/+
Pq{piš oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko !

Datum sejmutí: 17 + l, 1y
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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