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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný 
podle § 15 odst. 1 písm. c) a 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal ţádost o vydání společného povolení 
a připojené podklady podle § 94o stavebního zákona a rozhodl o této ţádosti, kterou podali dne 
26.01.2022 stavebníci Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, a Obec Lutín, 
IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, oba v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 73965952, 
Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 (dále také „stavebník“), takto: 
 
Speciální stavební úřad stavební záměr pod souhrnným názvem:   
 

„Cyklostezka Hněvotín – Lutín“  

SO 101 - Cyklostezka  

SO 201 - Lávka cyklostezky 
 
na pozemcích parc. č. 576/27 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 623/4 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, zahrada, parc. č. 626/30 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
626/31 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/32 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 627/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ovocný sad, parc. č. 634 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 641/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 641/9 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, 
parc. č. 673/10 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/11 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/13 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/15 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
678/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/10 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 1032/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1033/3 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1103/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 
1119 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1122 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ostatní plocha, parc. č. 1123 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1131 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1136 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, 
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parc. č. 1188/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 1188/2 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 1188/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 428 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 429/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 430/2 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 431/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 435/2 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, v obcích Hněvotín a Lutín, podle § 94p odst. 1 stavebního zákona 

s c hv aluje .  

 
Stavební záměr obsahuje: 
Jedná se o novostavbu trvalé cyklostezky mezi obcemi Hněvotín a Lutín kolem silnice II/570. Stavba 
cyklostezky bude křížit stávající vodoteč Blata. Přes tuto vodoteč  bude provedena nová lávka 
cyklostezky. 

SO 101 Cyklostezka 
Stavební objekt řeší novou trasu cyklostezky spojující obce Hněvotín a Lutín kolem silnice II/570 z 
důvodu vyloučení provozu cyklistů na silnici II/570 a tím zvýšení bezpečnosti dopravy na této silnici. 
Vlastní cyklostezka je navržena šířky 2,5 m dle TP179 (šířka jízdního pruhu 1,25 m) s délkou 
2032,57 m s rozdělením do dvou úseků a to 1. úsek délky 1802,90 m a 2. úsek délky 229,67 m a to s 
asfaltovým povrchem. V místě vedení cyklostezky kolem stávajícího sloupu VN bude její šířka 
upravena na 2,25 m (šířka jízdního pruhu 1,125 m). Rozděleni trasy cyklostezky na úseky je stávající 
účelovou komunikací zajišťující příjezd k areálu ČOV a areálu firmy MINITRANS SERVIS, s.r.o. 
V rámci 1. úseku je možno cyklostezku rozdělit na dvě samostatné části a to novou lávkou přes vodoteč 
Blata (řešena v SO 201), s tím že 1. část po lávku je délky 1497,69 m a 2. část od lávky po účelovou 
komunikaci je 291,83 m.  

Celá trasa cyklostezky v obou úsecích je navržena s asfaltovým povrchem a novou konstrukcí 
tl. 380 mm (zajištění zimní údržby lehkou technikou), v místě přejezdů u sjezdů ze silnice II/570 (trasa 
cyklostezky bude průběžná) bude konstrukce zesílena na tl. 560 mm pro provoz zemědělské techniky. 
Lemování cyklostezky u obou úseků je nezpevněnou krajnicí šířky 0,3 m z drceného štěrku 0/16 mm v 
tl. 100 mm. U vedení trasy kolem sloupu VN je trasa cyklostezky lemována oboustranným obrubníkem 
1000/250/1000 mm a to 6,0 m před a za sloup s délkou 12,0 m (km 0,07700 – km 0,08900). Převýšení 
obrubníku u sloupu VN bude 100 mm a druhý obrubník bude bez převýšení. Uložení obrubníku bude 
do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. V místě ukončení cyklostezky na místní komunikace a v 
místě sjezdů na okolní pozemky budou na cyklostezce osazeny ocelové sklopné zahrazovací sloupky 
60/60 mm s výškou 800 mm s dvěma pruhy reflexní fólie na jejím středu. Sloupky budou osazeny 
kotvící patkou 190/190 mm na ocelovou montážní patku se čtyřmi šrouby ukotvenými do betonové 
základové patky 500/500/600 mm z betonu C 16/20 XF3. Sloupky budou opatřeny lamelovým zámkem 
s krytkou proti vniknutí nečistot. Klíče od těchto sloupků a závor budou ve vlastnictví obou investorů.  

SO 201 Lávka cyklostezky 
Jedná se o vybudování nové lávky vedle silničního mostu ev.č. 570-006. Světlost silničního mostu 
šikmá je 10,3 m a kolmá 9,6 m. Nová lávka je navržena o světlosti 10,3 m. Lávka cyklostezky kříží 
vodoteč Blata. Koryto je v místě křížení s lávkou šikmé. Osa lávky je v přímé. Pro uložení konstrukce 
lávky se zhotoví mikropiloty a základy z betonu C25/30 XF2. Betonové opěry budou z betonu C25/30 
XF2. Nové úložné prahy budou z betonu C30/37 XD1, XF2.  Lávka bude ukončena zavěšenými křídly z 
betonu C30/37 XD1, XF2. Výztuž se provede z oceli B500B (10505). Lávka bude ukončena zavěšenými 
křídly. Rubové části prahů a závěrných zídek se opatří vodotěsnou izolací. Provede se 2x nátěr 
penetrační a 2x nátěr asfaltový. Lávka pro pěší je navržena jako ocelová plnostěnná konstrukce z 
nosníků HE 500B. Rozpětí konstrukce lávky je délky 12,8 m. Ocelová konstrukce lávky bude ve tvaru 
parabolického oblouku, střed bude nadvýšen oproti podpěrám o 95 mm. Osová vzdálenost hlavních 
nosníků je 2840 mm. Ocelová konstrukce lávky má celkem 9 příčníků. Osová vzdálenost příčníků je 
1600 mm. Krajní příčníky jsou z profilu U 200 a střední příčníky jsou z profilu U 180. Ocelová 
konstrukce lávky bude celosvařovaná pomocí koutových svarů t=4 mm a t=5 mm.  

Styčníkové plechy zavětrování budou přivařené k hlavním nosníkům a k příčníkům v ose středních 
příčníků. Zábradlí lávky bude tvořeno sloupky z uzavřených profilů 80/60/5  mm a madlem z 
uzavřeného profilu 100/60/5 mm. Vodorovné příčky jsou z profilu 40/10 mm a svislé výplňové profily 
jsou z profilu 30/10 mm. Doporučuje se provést připojení zábradelních sloupků pomocí přivařených 
patních plechů na horní příruby hlavních nosníků. Na lávku bude navazovat zábradlí na římsách.  
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Případné stykování hlavních nosníků se provede tupými svary v místě minimálního namáhání. Nad 
ložisky bude dolní pas opatřen nadložiskovou deskou z plechu 200/30 mm. Konstrukce bude osazená 
na ocelová ložiska, která budou zabetonována do úložného prahu. Podlití ložiska se provede 
plastmaltou. 

Podlaha lávky bude z podlahových roštů o výšce 40 mm, typ oka 30x10 mm (osová rozteč  33x11 mm). 
Podlahové rošty budou žárově pozinkované, lávka a podlaha lávky je navržena pro zatížení 5 KN/m

2
. 

Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, kterou vypracoval 
Ing. Robert Šimek, IČO: 73965952, která je založena ve správním spisu. 
 
 

Pro umístění a provedení stavebního záměru se stanoví tyto podmínky: 

 
1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 576/27 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 

půda, parc. č. 623/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zahrada, parc. č. 626/30 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/31 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
626/32 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 627/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ovocný sad, parc. č. 634 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 641/1 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 641/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, 
parc. č. 673/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/10 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/11 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/13 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/15 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 678/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/9 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/10 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
1032/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1033/3 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1103/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 
1119 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1122 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1123 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 
1131 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1136 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1188/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 
1188/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 1188/3 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 428 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 429/2 v k.ú. 
Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 430/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 431/2 v 
k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 435/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, v obcích 
Hněvotín a Lutín, jak je zakresleno v situačních výkresech č. C.3.1, C.3.2 a C.3.3, které jsou 
součástí dokumentace pro vydání společného povolení, ověřené ve společném řízení a které jsou 
přílohou a nedílnou součástí tohoto společného povolení. 

2. Stavebník dodrţí podmínky souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu (dále 
jen „ZPF“) orgánu ochrany ZPF, kterým je odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Olomouce, 
oddělení péče o krajinu a zemědělství, pod č.j. SMOL/040757/2022/OZP/PKZ/Pol ze dne 
14.02.2022:  
 V souladu s ustanovením § 8, odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále je „zákon o ochraně ZPF“), provede ten, v jehoţ prospěch 
je souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm 
a následně ji (713,30 m

3
) vyuţije v rámci stavby cyklostezky k ozelenění terénních úprav, 

zbylá ornice (1061,80 m
3
) bude vyuţita k rekultivaci pozemků obcí v rámci obcí Hněvotín a 

Lutín. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu 
s ustanovením § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF.  

 Před zahájením stavby jsou ţadatelé povinni zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, 
aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. 

 
3. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení s datem 04/2021, 

kterou stavebník připojil k ţádosti o toto společné povolení. Tuto dokumentaci pro vydání 
společného povolení ověřil odpovědný projektant Ing. Robert Šimek, ČKAIT: 1201914. 
Dokumentace pro vydání společného povolení byla ověřena speciálním stavebním úřadem v rámci 
tohoto společného územního a stavebního řízení. Případné změny stavby nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení.  
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4. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, 

která je oprávněná toto vytýčení provádět.  
 
5. Jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby, v prostoru staveniště jsou situována 

vedení stávajících sítí technické infrastruktury, která by mohla být v rámci provádění stavby 
dotčena. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí obsaţené v níţe uvedených vyjádřeních: 

 CETIN a.s., pod č.j. 653405/20 ze dne 29.05.2020 a pod č.j. 729140/21 ze dne 19.07.2021, 
 ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101319632 ze dne 29.05.2020 a pod zn. 001123564654 ze 

dne 22.02.2022, 
 GasNet Sluţby, s.r.o., pod zn. 5002423699 ze dne 12.08.2021, 
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod zn. OL/21400012281/Du ze dne 21.07.2021, 

která jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. Stavebník 
je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započetí 
stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas 
oznámit a vyţádat si jejich odborný dozor. Taktéţ bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou 
dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude slouţit pro osvědčení k uţívání 
stavby. 

 
6. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí 

technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném 
pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, 
kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků 
(správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku 
nebo příslušný protokol, který bude doloţen k ţádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 
Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, 
a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury 
budou po dobu stavby trvale přístupná pro opravy, údrţbu a příjezd vozidel správce, nad vedením 
bude dodrţen zákaz zřizovat skládky, pojezd těţké techniky. 

 
7. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být 

další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných 
správců. 

 
8. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního 

a podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí 
stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu 
od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. 

 
9. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín 

zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel 
musí být k provádění předmětné stavby oprávněn. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu 
stavebník dále oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu jméno a příjmení 
fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního 
předpisu. 

 
10. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 

„STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci společného povolení. 
Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na  něm uvedené 
zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, neţ bude celá stavba 
zkolaudována. 

 
11. Stavebník oznámí nejméně 15 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu, kdy je moţné na stavbě 

vykonat kontrolní prohlídky. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby: 

 závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.     
 



 5 

12. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2024.  
 
13. Stavbu lze uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu.  

 
14. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené v závazném stanovisku dotčeného 

orgánu:  
 

a) Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství, pod č.j. 
SMOL/265110/2021/OZP/VH/Pos ze dne 20.10.2021 – souhlas vodoprávního úřadu podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen „vodní zákon“) za podmínek: 

1. Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace. 

2. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku, Povodí 
Moravy s.p. zn.: PM-32987/2021/5203/Fi ze dne 23.09.2021:  

1. Během výstavby nesmí dojít k  dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných 
stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami 
nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.   

2. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit 
s příslušným orgánem ochrany přírody, přímým správcem toku a vlastníkem 
pozemku. 

3. SO 201: Termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a termíny kontrolních 
dnů požadujeme oznámit správci toku min. pět pracovních dnů předem (Povodí 
Moravy, s.p, ZHM, provoz Přerov, Ing. Martin Jurečka, tel. +420  725 971 034, 
email: jurecka@pmo.cz). Neoznámení začátku bude bráno jako nesplnění podmínek 
našeho stanoviska.  

4. Přebytečný materiál a stavební odpad musí být po skončení prací beze zbytku 
odstraněn a plochy dotčené stavbou budou  uklizeny a upraveny. 

5. Zástupce správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení lávky (SO 201) včetně 
zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK.  

6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své 
správy ani majetku, tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo 
hospodaření Povodí Moravy, s.p. 

3. Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících 
jakost povrchových a podzemních vod. 

4. Zemní práce musí být rychlé, výkopy je třeba chránit před kontaminací podzemní a 
povrchové vody (nafta, benzin a pod.). 

5. Uvedení okolního terénu do původního stavu musí být bezprostřední a musí být 
provedeno čistou zeminou. 

6. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města 
Olomouce, odbor životního prostředí. 

7. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území.  

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce OPVZ vodních zdrojů Olšany, Dubany, 
Hrdibořice, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/21400012281/Du ze dne 
21.07.2021: 

1. Stavba se nachází v druhém ochranném pásmu vodního zdroje, V ochranném pásmu 
je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo 
zdravotní nezávadnost vodního zdroje. V průběhu stavby je nutné dodržovat 
preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a 
to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních 
strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů. V případě úniku jakýchkoliv 
látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být informován 
majitel území VHS Olomouc, a.s. (585  536 384) a jeho provozovatel Moravská 

mailto:jurecka@pmo.cz
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vodárenská, a.s. (dispečink 585  243 263), vedoucí střediska výroby Polášek 
Miroslav 585 967 315, 606 730 097, miroslav.polasek@smv.cz.  

2. V ochranném pásmu platí zákaz manipulace s ropnými produkty, znečišťování 
povrchu a narušování půdního kryvu. 

3. Jakékoliv změny proti předložené dokumentaci požadujeme projednat s naší 
společností.   

9. Použité mechanizmy budou v dobrém technickém stavu tak, aby případné úniky 
provozních náplní nekontaminovaly půdu a podzemní vody. Během stavby nebudou na 
staveništi skladovány žádné látky škodlivé vodám, ani s nimi zde nebude manipulováno. 

 
 

b) Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní 
správy odpadů, pod č.j. SMOL/193872/2021/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 05.08.2021 – 
souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší za těchto podmínek: 

1. Budou aplikována účinná opatření k  minimalizaci zatěžování lokality prachem. 

2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.  

3. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo 
k nadměrné prašnosti.  

4. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v  rámci možností stroje 
se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.  

5. Neprovádět výkopové práce během silného proudění větru.  

6. Izolovat nakládání se sypkými materiály od okolního prostředí a zamezit tak nadměrné 
prašnosti (použití fólií, tkanin apod.). 

7. Při nakládání se zeminou/sutí a jinými prašnými materiály zamezit nadměrné prašnosti 
(použití fólií, tkanin apod.). 

8. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci 
vykonávající stavbu.   

 
15. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která v době 

zahájení stavebních prací pozbydou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto 
aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny. 

 
 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: 
 Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín 
 Obec Lutín, Školní 203, 783 49  Lutín 
 JIŘÍ ČTVRTLÍK, nar. 10.05.1971, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova  
 MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ, nar. 20.07.1971, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova  
 Ing. FRANTIŠEK SEKANINA, nar. 10.12.1960, Ţerůvky 1, Bystročice, 779 00  Olomouc 9 
 Agir spol. s r.o., Skoupý 36, Petrovice, 262 55  Petrovice u Sedlčan 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 6 
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00  Praha 11 
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
 Quantcom, a.s., Křiţíkova 237/36a, Karlín, 186 00  Praha 8 
 SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00  Praha 4 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  

Olomouc 9 
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 11 

 
 

mailto:miroslav.polasek@smv.cz
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O d ů v o d n ě n í :  

Stavebníci Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, a Obec Lutín, IČO: 
00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, oba v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 73965952, 
Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9, podali dne 26.01.2022 u oddělení státní správy na 
úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce ţádost o vydání 
společného povolení na výše uvedený stavební záměr. Tímto dnem (26.01.2022) bylo zahájeno 
společné územní a stavební řízení.  
 
Stavebníci připojili k ţádosti o vydání společného povolení následující podklady: 

- plnou moc pro svého zástupce ve společném územním a stavebním řízení 

- souhlasy s provedením stavebního záměru vlastníků všech dotčených nemovitostí (dotčených 
pozemků a dotčených staveb)  
 JIŘÍ ČTVRTLÍK – nedatovaný souhlas  
 MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ – nedatovaný souhlas 
 Povodí Moravy, s.p. – souhlas ze dne 25.01.2022 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – souhlas ze dne 10.11.2021 

- dokumentaci pro vydání společného povolení ve třech vyhotoveních, ověřenou projektantem 
Ing. Robertem Šimkem, ČKAIT: 1201914  

- plán kontrolních prohlídek stavby 

- nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti uzavřenou mezi obcí 
Hněvotín a Povodím Moravy, s.p. 

 
 
Dále stavebníci předloţili do řízení následující doklady, opatřené před oznámením zahájení 

společného územního a stavebního řízení: 

- Vyjádření dotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětnému stavebnímu záměru:  
Tato vyjádření byla opatřena na základě ţádosti stavebníka nebo osoby jím zmocněné v souladu 
s ustanovením § 161 odst. 1 stavebního zákona tak, aby údaje o poloze technické infrastruktury, 
podmínkách napojení, ochrany a další údaje mohly být projektantem zapracovány do dokumentace 
pro vydání společného povolení předmětné stavby v rámci projektové činnosti. Za úplné, správné a 
celistvé zapracování všech údajů o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení a ochrany 
odpovídá podle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant. 

 CETIN a.s., pod č.j. 653405/20 ze dne 29.05.2020 a pod č.j. 729140/21 ze dne 19.07.2021 
 ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101319632 ze dne 29.05.2020 a pod zn. 001123564654 ze dne 

22.02.2022 
 GasNet Sluţby, s.r.o., pod zn. 5002423699 ze dne 12.08.2021 
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod zn. OL/21400012281/Du ze dne 21.07.2021 

- Vyjádření nedotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětnému stavebnímu záměru: 
 SITEL, spol. s r.o., pod zn. 1112201801 ze dne 09.05.2022 
 Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, pod sp.zn. 131131/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 10.05.2022 
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů, pod 

sp.zn. 115720/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 03.08.2021 
 České Radiokomunikace, a.s., pod zn. UPTS/OS/304781/2022 ze dne 09.05.2022 
 Quantcom, a.s., pod zn. CR1030621 ze dne 09.05.2022 
 Nej.cz s.r.o., pod č.j. VYJNEJ-2022-06530-01 ze dne 16.05.2022 
 T-Mobile Czech Republic a.s., pod zn. E25209/22 ze dne 18.05.2022 
 ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700217587 ze dne 29.05.2020 
 Telco Pro Services, a.s., pod zn. 0201077441 ze dne 29.05.2020 

- Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů: 
 Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, pod sp.zn. 131131/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 10.05.2022 
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 Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování, 
pod č.j. SMOL/036143/2022/ODUR/UUP/Ber ze dne 09.02.2022 

 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát 
Olomouc, pod č.j. KRPM-85008-1/ČJ-2021-140506 ze dne 26.07.2021 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství,  
pod č.j. SMOL/200255/2021/OZP/VH/Pos ze dne 12.08.2021 a pod č.j. 
SMOL/265110/2021/OZP/VH/Pos ze dne 20.10.2021 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní 
správy odpadů, pod č.j. SMOL/188415/2021/OZP/OOSSO/Gad ze dne 30.07.2021 a pod č.j. 
SMOL/193872/2021/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 05.08.2021 

- Vyjádření a stanoviska účastníků řízení:  
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, pod zn. SSOK-OL 26484/2021/CF 

ze dne 10.11.2021 
 Povodí Moravy, s.p., pod zn. PM-32987/2021/5203/Fi ze dne 23.09.2021 

- Vyjádření a stanoviska ostatních subjektů:  
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, pod č.j. KUOK 

78579/2021 ze dne 11.08.2021 
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, pod č.j. HSOL-5091-2/2021 ze dne 21.09.2021 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pod č.j. 

KHSOC/36991/2021/OC/HOK ze dne 28.07.2021 
 
 
Speciální stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí, ţe stavebníci mají k pozemkům, na nichţ 

se stavba povoluje, a k dotčené stavbě vlastnické právo. Dále stavebníci předloţili souhlasy vlastníků 
dotčených pozemků s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona u pozemků, u 
kterých není stavebník jejich vlastníkem nebo není oprávněn ze sluţebnosti nebo z práva stavby 
poţadovaný záměr uskutečnit (viz podklady přiloţené k ţádosti). 

 

 

Účastníci řízení: 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 94k stavebního 

zákona. Vedle stavebníka mají postavení účastníka společného územního a stavebního řízení: 

 obec, na jejímţ území má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, 

 vlastník stavby, na které má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

 vlastník pozemku, na kterém má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

 osoba, jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno. 

 
Speciální stavební úřad dospěl k závěru, ţe účastníky společného řízení jsou: 

 Stavebník a vlastník stavby, na které má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn:  
o Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, v zastoupení: Ing. Robert 

Šimek, IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 
o Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, 

IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 

 Obec, na jejímţ území má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn: 
o Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín 
o Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín 

 Vlastník pozemku, na kterém má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 
o Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
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o Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 
753/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

o JIŘÍ ČTVRTLÍK, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova 
o MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova  
o Ing. FRANTIŠEK SEKANINA, Ţerůvky 1, Bystročice, 779 00  Olomouc 9 
o Agir spol. s r.o., IČO: 45797358, Skoupý 36, Petrovice, 262 55  Petrovice u Sedlčan 
o CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
o České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha  6 
o ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
o GasNet Sluţby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  

Brno 2 
o Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00  Praha 11 
o Quantcom, a.s., IČO: 28175492, Křiţíkova 237/36a, Karlín, 186 00  Praha 8 
o SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, Baarova 957/15, Michle, 140 00  Praha 4 
o T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  

Praha 11 

 Osoba, jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno. 
o Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona jsou v souladu s 

ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:  
parc. č. st. 279 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 546 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 576/1 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
576/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/4 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/5 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
576/6 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/9 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 621/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc.  č. 
621/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 623/3 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, zahrada, parc. č. 626/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/12 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/16 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 641/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/1 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 673/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/4 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 678/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/7 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. st. 785 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1032/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, 
parc. č. 1033/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1105/2 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1134 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ostatní plocha, parc. č. 427 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. 429/1 v k.ú. 
Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 430/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 
431/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 435/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda 

 
 

V souladu s ustanovením § 94k písm. a) stavebního zákona je účastníkem společného územního a 
stavebního řízení stavebník. Účastníky řízení dle ustanovení § 94k písm. a) jsou Obec Hněvotín, 
IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, a Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  
Lutín, oba v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  
Olomouc 9. Proto speciální stavební úřad povaţuje tyto osoby za účastníky řízení. 

V souladu s ustanovením § 94k písm. b) stavebního zákona je účastníkem společného územního a 
stavebního řízení obec, na jejímţ území má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, kterou 
zastupují Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, a Obec Lutín, IČO: 
00299189, Školní 203, 783 49  Lutín. Speciální stavební úřad proto povaţuje tyto osoby za účastníka 
řízení. 
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V souladu s ustanovením § 94k písm. c) stavebního zákona je účastníkem společného územního a 
stavebního řízení vlastník stavby, na které má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem. Účastníky řízení 
dle ustanovení § 94k písm. c) jsou  Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, a 
Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, které jsou současně stavebníky. Speciální 
stavební úřad proto povaţuje tyto osoby jiţ za účastníky řízení dle ustanovení § 94k písm. a). 

V souladu s ustanovením § 94k písm. d) stavebního zákona je účastníkem společného územního a 
stavebního řízení vlastník pozemku, na kterém má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku. Účastníky řízení dle 
ustanovení § 94k písm. d) jsou Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, 
Veveří, 602 00  Brno 2; Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, 
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9; JIŘÍ ČTVRTLÍK, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  
Hvozd u Prostějova; MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova; 
Ing. FRANTIŠEK SEKANINA, Ţerůvky 1, Bystročice, 779 00  Olomouc 9; Agir spol. s r.o., IČO: 
45797358, Skoupý 36, Petrovice, 262 55  Petrovice u Sedlčan; CETIN a.s., IČO: 04084063, 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9; České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, 
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 6; ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2; GasNet Sluţby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, 
Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2; Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, Chodov, 
148 00  Praha 11; Quantcom, a.s., IČO: 28175492, Křiţíkova 237/36a, Karlín, 186 00  Praha 8; 
SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, Baarova 957/15, Michle, 140 00  Praha 4 a T-Mobile Czech 
Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 11. Speciální stavební úřad 
proto povaţuje tyto osoby za účastníky řízení. 

V souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona je účastníkem společného územního a 
stavebního řízení osoba, jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno. 
Speciální stavební úřad prověřil veškeré osoby, které mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a které nepovaţuje 
za účastníky společného územního a stavebního řízení jiţ z jiných důvodů. Účastníci řízení podle 
ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního 
zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených 
vlivem stavebního záměru: parc. č. st. 279 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. st. 546 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 576/1 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, 
parc. č. 576/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/4 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/5 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/6 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
621/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 621/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 623/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zahrada, parc. č. 626/4 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/12 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/16 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 641/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
673/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 673/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/4 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/1 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
st. 785 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1032/1 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1033/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 
1105/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1134 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ostatní plocha, parc. č. 427 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. 429/1 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, orná půda, parc. č. 430/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 431/1 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, orná půda, parc. č. 435/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda. Proto speciální stavební úřad 
povaţuje tyto osoby za účastníky řízení.  

 

Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky společného územního 
a stavebního řízení další vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo další osoby, které mají 
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k sousednímu pozemku jiné věcné právo, jelikoţ se jejich práv dle názoru speciálního stavebního 
úřadu předmětný stavební záměr přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen pozemek, 
který má společnou hranici s pozemkem dotčeným stavebním záměrem. 

 
 

Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o společné povolení a připojené podklady a zjistil:  
 
Podle ust. § 94o stavebního zákona stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení 

posuzuje, zda je záměr ţadatele v souladu s poţadavky a) stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k moţnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, c) zvláštních právních předpisů 
a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Stavební úřad dále ověří 
zejména, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
poţadavky na výstavbu a zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě 
jiného vybavení, potřebného k řádnému uţívání stavby, vyţadovaného zvláštním právním předpisem. 
Stavební úřad ověří rovněţ účinky budoucího uţívání stavby. 

 
V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal 

předloţenou ţádost o vydání společného povolení, včetně jejích příloh, a posoudil všechny aspekty 
staveb dle ust. § 94o stavebního zákona, přičemţ konstatuje, ţe podle speciálního stavebního úřadu 
ţadatel ve společném územním a stavebním řízení dostatečně prokázal splnění všech stavebním 
zákonem poţadovaných podmínek pro povolení umístění stavebního záměru. 

 
Předloţená dokumentace pro vydání společného povolení je zpracovaná projektantem, 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 
inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).  

 
Předloţená dokumentace pro vydání společného povolení je v souladu s příslušnými ustanoveními 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11 
vyhlášky). 

 
Předloţená dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a v odpovídající míře 

jsou v ní řešeny obecné poţadavky na výstavbu, především poţadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška 
č. 104/1997 Sb".), a  vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb (dále jen "vyhlášky č. 398/2009 Sb."). Projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné technické poţadavky na komunikaci, vyplývající z ust. § 16-36, části páté vyhlášky 
č. 104/1997 Sb. Navrţené konstrukce vozovek vychází z očekávaného dopravního zatíţení. Podle 
dokumentace pro vydání společného povolení je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování 
technického vybavení, popřípadě jiného vybavení.  

 
Stavební úřad ve svém rozhodnutí o schválení záměru vychází z kladných stanovisek vlastníků, 

popř. správců dopravní a technické infrastruktury i dotčených orgánů. Ani v tomto ohledu stavební 
úřad neshledal důvod pro nevyhovění ţádosti ţadatele. Vlastníci, popř. správci dopravní a technické 
infrastruktury vyslovili souhlas s napojením stavebního záměru na příslušné sítě, eventuálně souhlasili 
s přeloţkami či úpravami stávajících sítí. Za účelem ochrany stávajících sítí dopravní a technické 
infrastruktury vlastníci resp. jejich správci vyslovili podmínky pro realizaci, resp. projektovou 
přípravu stavebního záměru, které byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 
Předloţené podklady vyhovují poţadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
 
Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího uţívání stavby. Při posuzování budoucích 

účinků uţívání stavby vycházel speciální stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených 
orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku 
uplatňuje dotčený orgán poţadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, 
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tedy mimo jiné i poţadavky na dodrţení předpisů, týkajících se účinků budoucího uţívání stavby. 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe navrhovaná stavba vyhovuje poţadavkům dotčených orgánů, má 
speciální stavební úřad za to, ţe i účinky budoucího uţívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy 
podle zvláštních právních předpisů.  

 
 

Soulad dokumentace pro vydání společného povolení s  požadavky zvláštních předpisů: 
 
V ustanovení § 4 odst. 2 stavební zákon stanoví, ţe stavební úřad postupuje ve vzájemné 

součinnosti s dotčenými orgány, chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Speciální 
stavební úřad zastává stanovisko, ţe povolení záměru není v rozporu s veřejnými zájmy, chráněnými 
zvláštními právními předpisy, přičemţ stavební úřad se zabýval i účinky budoucího uţívání souboru 
staveb a má za to, ţe toto nebude mít negativní dopad na okolí, přičemţ se opírá o závazná stanoviska 
dotčených orgánů (Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce, 
Dopravního inspektorátu Policie ČR a dalších), které hájí a poskytují ochranu veřejným zájmům 
na úseku ochrany veřejného zdraví, ţivotního prostředí, bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, atd. Případné podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výroku rozhodnutí tak, 
aby byla poskytnuta náleţitá ochrana chráněným veřejným zájmům. 

 
Dokumentace pro vydání společného povolení je v souladu s poţadavky zvláštních předpisů, podle 

nichţ posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předloţená stanoviska nebo závazná stanoviska 
byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich poţadavky, které 
nevyţadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Poţadavky stanovily tyto 
orgány: 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství, pod č.j. 
SMOL/265110/2021/OZP/VH/Pos ze dne 20.10.2021 – poţadavky byly převzaty do podmínky 
č. 14.a) tohoto rozhodnutí, 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy 
odpadů, pod č.j. SMOL/193872/2021/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 05.08.2021 – poţadavky byly 
převzaty do podmínky č. 14.b) tohoto rozhodnutí. 

 
Do podmínek tohoto rozhodnutí byly poţadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se tyto poţadavky 

týkají provádění a uţívání stavby.  
 
V souladu s ustanovením § 10 zákona o ochraně ZPF byly do podmínek tohoto rozhodnutí 

zahrnuty poţadavky, uplatněné v souhlasu s vynětím zemědělských pozemků ze ZPF, neboť 
podmínky uděleného souhlasu s vynětím jsou závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci 
vydána podle stavebního zákona. Do podmínek tohoto rozhodnutí byly poţadavky zahrnuty v rozsahu, 
ve kterém se tyto poţadavky týkají provádění stavby. 

 
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, jako příslušný orgán státní správy 

na úseku územního plánování, vydal dne 09.02.2022 pod č.j. SMOL/036143/2022/ODUR/UUP/Ber 
závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, podle kterého je stavební záměr z hlediska souladu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, 
přípustný. Dle Územního plánu Hněvotín jsou předmětné pozemky parc. č. 626/32, 641/9, 673/10, 
673/11, 673/13, 673/15, 673/9, 678/9 a 678/10 v k.ú. Hněvotín, součástí plochy rozvojové zastavitelné 
(Z24) dopravní infrastruktury 276-DX. Pozemky parc. č. 634, 1032/3, 1033/3 a 1123 v k.ú. Hněvotín 
jsou součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 277-DX. Pozemky parc. č. 1188/1, 1188/2 a 
1188/3 v k.ú. Hněvotín jsou částečně součástí stabilizované plochy vodní a vodohospodářské 330-W a 
354-W (záměr není v této ploše realizován), částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné (Z24) 
dopravní infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 277-
DX (záměr není v této ploše realizován). Pozemky parc. č. 623/4 a 626/31 v k.ú. Hněvotín jsou 
součástí stabilizované plochy smíšené obytné 225-SX. Pozemek parc. č. 576/27 v k.ú. Hněvotín je 
částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní infrastruktury 276-DX a částečně 
součástí stabilizované plochy zemědělské 275-NZ (záměr není v této ploše realizován). Pozemek parc. 
č. 626/30 v k.ú. Hněvotín je částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní 
infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované plochy zemědělské 226-NZ (záměr není v této 
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ploše realizován). Pozemek parc. č. 627/1 v k.ú. Hněvotín je částečně součástí plochy rozvojové 
zastavitelné (Z24) dopravní infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované plochy smíšené 
nezastavěného území 229-NS (záměr není v této ploše realizován). Pozemek parc. č. 641/1 v k.ú. 
Hněvotín je částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní infrastruktury 276-DX a 
částečně součástí stabilizované plochy zemědělské 328-NZ (záměr není v této ploše realizován). 
Pozemek parc. č. 678/4 v k.ú. Hněvotín je částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné 
(Z24)dopravní infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované plochy zemědělské 342-NZ 
(záměr není v této ploše realizován). Pozemek parc. č. 1103/1 v k.ú. Hněvotín je částečně součástí 
plochy rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované 
plochy lesní 345-NL (záměr není v této ploše realizován). Pozemek parc. č. 1119 v k.ú. Hněvotín je 
částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní infrastruktury 276-DX a částečně 
součástí plochy změn veřejných prostranství 329-PV (záměr není v této ploše realizován). Pozemek 
parc. č. 1122 v k.ú. Hněvotín je částečně součástí plochy rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní 
infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 272-PV (záměr 
není v této ploše realizován). Pozemek parc. č. 1131v k.ú. Hněvotín je částečně součástí plochy 
rozvojové zastavitelné (Z24) dopravní infrastruktury 276-DX a částečně součástí stabilizované plochy 
veřejných prostranství 228-PV (záměr není v této ploše realizován). Pozemek parc. č. 1136 v k.ú. 
Hněvotín je částečně součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 178-PV. 

Z hlediska platného ÚP obce Lutín jsou předmětné pozemky parc. č. 429/2, 430/2, 431/2 a 435/2 
v k.ú. Lutín součástí nezastavěného území stabilizované plochy krajinné zóny produkční zemědělské – 
orná půda (Po). Pozemek parc. č. 428 v k.ú. Lutín je částečně součástí zastavitelného území 
stabilizované plochy krajinné zóny produkční zemědělské – orná půda (Po) a částečně součástí 
zastavitelného území stabilizované plochy pro veřejnou zeleň – parky a veřejná zeleň (Zp) (záměr není 
v této ploše realizován). 

 
 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: 
 
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 26.07.2022 podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního 

zákona oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří byli 
stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům.  

 
Vzhledem k tomu, ţe speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a ţádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 
provádění, speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě i od ústního jednání. Zároveň s oznámením zahájení společného územního 
a stavebního řízení speciální stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, ţe závazná 
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů po doručení tohoto 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

 
 

Námitky účastníků řízení: 
 
V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona mohou účastníci společného územního 

a stavebního řízení uplatňovat námitky. V oznámení o zahájení stavebního řízení byli účastníci 
poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona. 

 
Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 

o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíţí. 
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm.  c) 

aţ e) stavebního zákona (tj. vlastník stavby, na které má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, 
není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
vlastník pozemku, na kterém má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným 
povolením přímo dotčeno), můţe uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 
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dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavebního záměru nebo poţadavkům dotčených orgánů, 
pokud jimi můţe být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 

 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním 

řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, můţe v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá.  

 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona se k námitkám, které nesplňují uvedené poţadavky, 

nepřihlíţí. 
 
V rámci stanovené lhůty nebyly do řízení podány ţádné námitky od účastníků řízení. 

 
 

Závěr: 
 
Speciální stavební úřad dal opatřením ze dne 26.07.2022 účastníkům řízení moţnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Nikdo z účastníků řízení se 
k podkladům řízení nevyjádřil. 

 
Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení zajistil úplnost podkladů pro 

rozhodnutí, umoţnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit k navrţené stavbě námitky. 
Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro umístění a provedení 
stavby, kterými zabezpečil zejména ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro budoucí uţívání 
stavby) a respektování poţadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních 
předpisů.  

 
Do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí byly zapracovány také poţadavky 

a podmínky správců a vlastníků sítí veřejné technické infrastruktury obsaţené v doloţených 
vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaných stavebních objektů a jejich 
řádného uţívání. Tyto poţadavky jsou taktéţ zapracovány do předloţené dokumentace pro vydání 
společného povolení. 

 
Vzhledem k tomu, ţe uskutečněním stavby nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad, 
jak je ve výroku uvedeno. 
 
 

Upozornění pro stavebníka: 
 
V závěru tohoto společného povolení speciální stavební úřad stavebníka upozorňuje na jeho 

povinnost dodrţovat zákonná ustanovení, obsaţená nejen ve stavebním zákoně (a jeho prováděcích 
vyhláškách), ale i v dalších právních předpisech, z nichţ pro něj vyplývají při provádění stavby, 
potaţmo před započetím s jejím uţíváním jisté právní povinnosti. Speciální stavební úřad povaţuje 
za vhodné zmínit zejména tyto povinnosti a ustanovení: 

 
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto společné povolení nenabude právní moci. 
 
Toto společné povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnosti, 

pokud v této lhůtě bude stavba zahájena. Dobu platnosti společného povolení můţe stavební úřad 
prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním ţádosti se staví 
běh lhůty platnosti společného povolení. 
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Předmětem vydaného společného povolení nejsou v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) 
ve vazbě na ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) stavebního zákona stavby nových nebo stavební úpravy 
stávajících sjezdů a nájezdů na pozemní komunikace, slouţících k připojení sousední nemovitosti, 
neboť tyto nevyţadují jakékoliv povolení stavebního úřadu. To se netýká míst kříţení sjezdů 
s nepřerušeným chodníkem, kdy tento prostor je nutné povaţovat za chodník, jehoţ 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 dodrţení poţadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona povinen ohlásit speciálnímu 

stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohroţují ţivoty nebo zdraví 
osob nebo bezpečnost stavby. 
 

Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona povinen zajistit, aby na stavbě 
nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby. Doklady mohou být nahrazeny jejich kopiemi. 

 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dodrţovat poţadavky poţární bezpečnosti dle zákona 

č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy.  
 
Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 
 
V případě, ţe pro provádění stavební prací bude nutné provést uzavírku veřejné pozemní 

komunikace, musí stavebník poţádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky takové 
komunikace v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 jeho prováděcí 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto uzavírku je moţné provést aţ poté, 
co ji příslušný silniční správní úřad povolí. Přístup k přilehlým nemovitostem po dobu uzavírky musí 
zůstat zachován. Zároveň speciální stavební úřad v této souvislosti doporučuje, aby stavebník 
např. prostřednictvím zhotovitele prokazatelně upozornil v dostatečném časovém předstihu před 
zahájením úplné uzavírky všechny vlastníky staveb na dotčených a sousedních pozemcích 
na plánované omezení dopravy na dotčené pozemní komunikaci v souvislosti se zahájením stavebních 
prací, aby zejména vlastníci staveb pro bydlení mohli včas přeparkovat svá vozidla. 
 

V případě, ţe pro provádění stavebních prací bude nutné upravit provoz na silnici II. a III. třídy 
nebo na místní komunikaci, musí stavebník poţádat u příslušného silničního správního úřadu 
o stanovení přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), a to s dostatečným časovým předstihem tak, aby úprava provozu byla provedena na základě 
povolení příslušného silničního správního úřadu. 

 
Před zahájením prací (včetně skladování stavebního materiálu) na stávající silnici II. a III. třídy 

nebo na místní komunikaci musí stavebník poţádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení 
zvláštního uţívání pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních 
komunikacích, a práce je moţné provádět aţ na základě povolení zvláštního uţívání pozemní 
komunikace. Provádění prací (včetně skladování stavebního materiálu) na plochách zeleně je moţné 
pouze s povolením příslušného orgánu ochrany přírody. 
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Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou v souladu 
s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, stavebníci jiţ od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ulice č. 147, Brno a umoţnit jemu nebo oprávněné 
organizaci (např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, útvar 
archeologie, Horní náměstí 25, Olomouc nebo Archeologické centrum Olomouc, bří. Wolfů 16, 
Olomouc) provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. 

 
Po celou dobu provádění stavebních prací stavebník zajistí přístup a příjezd pro potřeby záchranné 

sluţby, poţární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury. 
 
Stavebník připojí k ţádosti o kolaudační souhlas dokumentaci geodetické části skutečného 

provedení stavby v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Na základě kolaudačního souhlasu je moţné uţívat i dílčí část stavby, která je schopná samostatného 
uţívání. 

 
Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních sluţeb do vlastních rukou, 

je u provozovatele poštovních sluţeb 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. 1 správního 
řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se povaţuje za doručenou 
posledním dnem této lhůty. 

 
 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolat 
se můţe účastník řízení 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 
hospodářství.  

 
Včas podané odvolání má odkladný účinek.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Příloha: 
- situační výkres 
 
 



 17 

Rozdělovník: 

Účastník řízení: 
1. Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, 

IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 
2. Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 

73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 
3. Agir spol. s r.o., IČO: 45797358, Skoupý 36, Petrovice, 262 55  Petrovice u Sedlčan 
4. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
5. České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 6 
6. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
7. GasNet Sluţby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
8. Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00  Praha 11 
9. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
10. Quantcom, a.s., IČO: 28175492, Křiţíkova 237/36a, Karlín, 186 00  Praha 8 
11. SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, Baarova 957/15, Michle, 140 00  Praha 4 
12. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 11 
14. JIŘÍ ČTVRTLÍK, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova 
15. MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova  
16. Ing. FRANTIŠEK SEKANINA, Ţerůvky 1, Bystročice, 779 00  Olomouc 9 

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
17. Vyvěšeno na úřední desce: 

 Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, 
779 00  Olomouc 9 

 Obecní úřad Hněvotín, Úřední deska, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín 
 Obec Lutín, Úřední deska, Olomoucká 131, 783 49  Lutín 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 
Osoby, jejichţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno (v souladu 
s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):   
parc. č. st. 279 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 546 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 576/1 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/3 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 576/5 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/6 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 621/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 621/7 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 623/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zahrada, parc. č. 
626/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/12 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/16 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 641/2 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 673/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/3 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 673/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/1 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
st. 785 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1032/1 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1033/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ostatní plocha, parc. č. 1105/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č . 1134 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 427 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní 
plocha, parc. č. 429/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 430/1 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, orná půda, parc. č. 431/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 435/1 v k.ú. Lutín, 
obec Lutín, orná půda 
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Dotčený orgán: 
18. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 

Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
19. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 

34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
20. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, 
Hradčany, 160 00  Praha 6 

21. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ţivotního prostředí, Hynaisova 34/10, 
Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

Na vědomí: 
22. spis 
 
 
 
 
Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"). 
 
 
 
 
Toto společné povolení je 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 téţ 
způsobem umoţňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu 
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úředních deskách obecních úřadů 
Hněvotín a Lutín včetně vyvěšení způsobem, umoţňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tyto 
obecní úřady, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této 
veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, ţe pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto společného 
povolení na úřední desce stavebního úřadu, který toto společné povolení vydal, tedy na úřední desce 
Magistrátu města Olomouce. 
 
 
Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
Razítko 
 
 
Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko 
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