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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

STAVEBNÍ 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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), 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 stavební povolení a připojené 
podklady podle § 111 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona a rozhodl o této ţádosti, kterou podali 
dne 09.11.2021 stavebníci Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
IČO: 01312774, Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, a Obec Příkazy, IČO: 00228711, 
Příkazy 125, 783 33  Příkazy, oba v zastoupení: AGERIS s.r.o., IČO: 25576992, Jeřábkova 1848/5, 
Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 (dále také "stavebník"), takto: 
 
Stavba veřejně přístupné účelové komunikace:   
 

„Hlavní polní cesta C4 a interakční prvek IP16 v k.ú. Hynkov a k.ú. Skrbeň“  

SO 101 - Polní cesta C4 
 
na pozemcích parc. č. 1449/1 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1636 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1666 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. 
č. 589 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, ostatní plocha, v obcích Příkazy a Skrbeň, se podle § 115 
stavebního zákona 
                                                              

p o v o l u j e. 
 
Stavba obsahuje: 

Předmětem PD je rekonstrukce polní cesty v k.ú. Hynkov a k.ú. Skrbeň, která je navržena na základě 
platného návrhu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hynkov a k.ú. Skrbeň za 
účelem zpřístupnění zemědělských pozemků a pro zkvalitnění přístupu lokality.  

V rámci SO 101 – Polní cesta C4 se jedná o rekonstrukci stávající polní cesty (veřejně přístupná 
účelová komunikace) v délce 870 m a o celkové šířce 5,0 m s krajnicemi. Návrhová ka tegorie je P5/30, 
povrch z asfaltobetonu tl. 40 mm, součástí cesty budou dvě navržené výhybny o šíři 5,5 m v km 0,214 – 
0,246 a v km 0,658 – 0,690. Odvodnění povrchu tělesa vozovky je řešeno jednostranným sklonem 
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vozovky 2,5 % směrem buď do přilehlého navrženého interakčního prvku IP16 nebo do přilehlé zeleně 
podél cesty, kde budou odtoky zasakovány. Cesta se napojuje na stáva jící účelovou komunikace v 

k.ú. Hynkov a k.ú. Skrbeň. Navržený interakční prvek IP16 je součástí SO 801 – Interakční prvek IP16 
a jedná se o zatravněný pás s výsadbou porostu (SO 801 není předmětem stavebního povolení). 
V km 0,000 – 0,060 je při navržené šířce vozovky 4,0 m na pravé straně cesta opatřena silničním 
obrubníkem, rozměry 100/250/1000 mm, niveleta přilehlé vozovky bude ve stejné výšce s vrcholem, na 
levé straně má cesta krajnici o šířce 0,5 m.   

Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je založena ve správním spisu.  
 

 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
  
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s datem 20.07.2021, kterou stavebník 

připojil k ţádosti o toto stavební povolení. Tuto projektovou dokumentaci ověřil odpovědný 
projektant Ing. Josef Koňařík, způsobilost ČKAIT: 1101146. Projektová dokumentace bude po 
nabytí právní moci tohoto stavebního povolení ověřena speciálním stavebním úřadem. 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. Dále stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy 
stavby bylo v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav: 
 pro k.ú. Hynkov pod č.j. SPU 441042/2016 ze dne 16.11.2016, 
 pro k.ú. Skrbeň pod č.j. PÚ-KPÚ-Skrbeň-37/02-Zk ze dne 07.06.2002. 

 
3. 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: 

a. CETIN a.s., pod č.j. 729838/21 ze dne 19.07.2021, 
b. ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 001117842735 ze dne 06.09.2021, 
c. GasNet Sluţby, s.r.o., pod zn. 5002424130 ze dne 10.08.2021, 
d. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod zn. OL/B/21400012401/21/Cho ze dne 

29.07.2021, 

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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
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6. 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. 

 
7. 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. 

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

„STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního 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. 

 
9. 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.     
 

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.09.2024.  
 
11. Stavbu lze uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu.  
 
12. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené v závazném stanovisku dotčeného 

orgánu:  
 

a) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, 
oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“), pod č.j. SR/0207/OM/22-
2 ze dne 03.03.2022 – souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny za 
těchto podmínek: 

1. Výsadba dřevin a zatravnění bude provedeno v souladu se Standardy péče o přírodu a 
krajinu (dále jen „standard“), dostupné online na www.standardy.nature.cz.  

2. Pro výsadbu dřevin do volné krajiny budou použity geograficky původní, stanovištně 
vhodné druhy. 

3. Při realizaci výsadeb ovocných dřevin budou zvoleny vhodné odrůdy dle metodického 
doporučení standardu AOPK ČR SPPK D02 003:2016 „Funkční výsadby ovocných dřevin 
v zemědělské krajině“. Při výsadbě jednotlivých druhů dřevin je nutno respektovat spony 
uvedené ve standardu. 

4. Pro zatravnění bude využita obohacená směs obsahující vhodné traviny a je teloviny. Tato 
směs musí být složena výhradně z druhů domácí flóry a jejich odrůd vypěstovaných v České 
republice (viz přílohy č. 1 a č. 2 standardu AOPK ČR SPPK C02  007:2018 „Krajinné 
trávníky“). Navržená travobylinná směs bude před vysetím konzultována s  Agenturou.      

 

b) Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, 
prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce pod č.j. 
SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.10.2021 – souhlas ve smyslu § 14 odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  a doplnění některých zákonů: 

1. na lesních pozemcích: 

a) nebudou zřizovány stavby nebo skládky jakéhokoliv druhu,  

b) nebudou jezdit dopravní prostředky ani jiná stavební technika, neudělí-li vlastník lesa 
výjimku z tohoto zákazu, 

http://www.standardy.nature.cz/
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c) nebude hromaděn nebo rozprostřen materiál z výkopů či terénních úprav, 

d) nebudou poškozovány dřeviny včetně jejich kořenů,  

2. lesní pozemky nebudou znečištěny ropnými látkami,  

3. žadatelé předají vlastníkům lesa geometrický plán realizovaných stavebních objektů.  

 

c) Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 
prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce pod č.j. 
SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.10.2021 – kladné závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu: 

1. Realizace stavby musí být koordinována s akcí „Realizace plánu společných zařízení 
v k.ú. Hynkov – I. etapa“. 

2. V km 0,00 – 0,070 stavby se nachází stávající vodovod a kanalizace, proto je v tomto 
úseku nutné postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo k  poškození těchto sítí. 
V Hynkově probíhá v současné době stavba „Doplnění kanalizace a biologické 
dočišťovací nádrže – Hynkov“ se kterou je nutné předmětnou akci také koordinovat.   

3. Všechny povrchové znaky inž. sítí (poklopy, šoupata apod.) budou výškově osazeny do 
úrovně navrhovaných úprav.  

4. Po dokončení stavby bude provedena prohlídka stávající jednotné kanalizace v místě 
stavby a její případné vyčištění od splavenin ze stavební činnosti. Doklad o provedení 
kontroly a příp. vyčištění bude předán při kolaudaci stavby příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu.  

5. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod a k  ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými 
látkami. Při realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících 
inženýrských sítí a stávajících vodních děl. Případné ohrožení jakosti vod je nutné 
bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.  

6. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební 
materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ano odpad. 

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

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

9. Ustanovením § 71 odst. 4, vodního zákona, je definována povinnost vypracovat 
povodňový plán po dobu stavby. Po vypracování tento přeložit Obci Příkazy a Obci 
Skrbeň k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem Obce Příkazy a 
Obce Skrbeň před zahájením stavby. 

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

d) Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní 
správy odpadů, prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města 
Olomouce pod č.j. SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.10.2021 – souhlasné 
závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší: 
1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.  
2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista. 
3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se 

skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.  
4. Výkopové práce nebudou prováděny během silného proudění větru.  
5. Při nakládání se sypkými materiály zamezit nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin 

apod.). 
6. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci 

vykonávající stavbu.   
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13. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která v době 
zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto 
aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny. 

 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: 

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, Hodolany, 
779 00  Olomouc 9 

 Obec Příkazy, Příkazy 125, 783 33  Příkazy 
 Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35  Horka nad Moravou 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00  Praha 9 
 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 
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 
Stavebníci Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IČO: 01312774, 

Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, a Obec Příkazy, IČO: 00228711, Příkazy 125, 783 33  
Příkazy, oba v zastoupení: AGERIS s.r.o., IČO: 25576992, Jeřábkova 1848/5, Brno-střed, Černá Pole, 
602 00  Brno 2, podali dne 09.11.2021 u oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací 
odboru stavebního Magistrátu města Olomouce ţádost o vydání stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. Tímto dnem (09.11.2021) bylo zahájeno stavební řízení.  

 
Jedná se o stavbu, která je součástí schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v 

k.ú. Hynkov a k.ú. Skrbeň. Rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Hynkov vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 
Olomouc, pod č.j. SPU 441042/2016 dne 16.11.2016. Rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Skrbeň vydal Okresní pozemkový úřad v Olomouci, pod č.j. PÚ-KPÚ-
Skrbeň-37/02-Zk dne 07.06.2002. Podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání rozhodnutí 
o umístění stavby, je-li to v souladu s územním plánem. 

 

Podklady pro rozhodnutí: 

 
Stavebník připojil k ţádosti o vydání stavebního povolení následující podklady: 

- plnou moc pro svého zástupce ve stavebním řízení 

- souhlasy s provedením stavebního záměru vlastníků všech dotčených nemovitostí (dotčených 
pozemků a dotčených staveb):  
 Obec Skrbeň dne 16.11.2021 

- projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, ověřenou projektantem Ing. Josefem 
Koňaříkem, způsobilost ČKAIT: 1101146 

- plán kontrolních prohlídek stavby 

- rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hynkov, které vydal 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, pod 
č.j. SPU 441042/2016 dne 16.11.2016 

- rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skrbeň, které vydal 
Okresní pozemkový úřad v Olomouci, pod č.j. PÚ-KPÚ-Skrbeň-37/02-Zk dne 07.06.2002 

- smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby uzavřenou mezi Státním pozemkovým úřadem, 
Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj, Pobočkou Olomouc a Obcí Příkazy 
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- smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby uzavřenou mezi Státním pozemkovým úřadem, 
Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj, Pobočkou Olomouc a Obcí Skrbeň 

 

 
Dále stavebník předloţil do řízení následující doklady, opatřené před oznámením zahájení 

stavebního řízení: 

- Vyjádření dotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě:  
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 projektové 
dokumentace 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. 729838/21 ze dne 19.07.2021 
 ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 001117842735 ze dne 06.09.2021 
 GasNet Sluţby, s.r.o., pod zn. 5002424130 ze dne 10.08.2021 
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod zn. OL/B/21400012401/21/Cho ze dne 29.07.2021 

 

- Vyjádření nedotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě: 
 ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700413223 ze dne 19.07.2021 
 Telco Pro Services, a.s., pod zn. 0201274237 ze dne 19.07.2021 
 T-Mobile Czech Republic a.s., pod zn. E36618/21 ze dne 19.07.2021 
 Vodafone Czech Republic a.s., pod zn. MW9910178581316033 ze dne 19.07.2021 
 ČD - Telematika a.s., pod č.j. 1202114311 ze dne 20.07.2021 
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, pod zn. 115915/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 06.08.2021 
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Šternberk, pod č.j. LCR129/001416/2021 ze dne 

27.07.2021 
 

- Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů: 
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, pod zn. 115915/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 06.08.2021 
 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát 

Olomouc, pod č.j. KRPM-85637-1/ČJ-2021-140506 ze dne 23.07.2021 
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, pod č.j. 

02651/OM/21 ze dne 02.08.2021 a pod č.j. SR/0207/OM/22-2 ze dne 03.03.2022 
 Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, pod č.j. 

SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.01.2021 
 

- Vyjádření a stanoviska ostatních subjektů:  
 Obec Střeň, vyjádření ze dne 21.07.2021 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pod č.j. 

KHSOC/37184/2021/OC/HOK ze dne 30.07.2021 
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, pod č.j. HSOL-4062-2/2021 ze dne 11.08.2021 
 Povodí Moravy, s.p., pod zn. PM-33182/2021/5203/Ţu ze dne 27.07.2021 
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Šternberk, pod č.j. LCR129/001416/2021 ze dne 

27.07.2021 
 Lesy města Olomouce, a.s., vyjádření ze dne 28.07.2021 
 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, pod č.j. SMOL/192075/2021/OMAJ/EM/Sle 

ze dne 04.08.2021  
 

 
Speciální stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí, ţe stavebník má k pozemkům, na nichţ se 

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

 
 

Účastníci řízení: 
 
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Vedle stavebníka 

mají postavení účastníka stavebního řízení: 

 vlastník stavby, na níţ má být provedena změna, není-li stavebníkem 
 vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, můţe-li být 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, můţe-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno,  

 ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 
břemenu, můţe-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, 

 

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

 Stavebníci:  
o Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IČO: 01312774, 

Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, v zastoupení: AGERIS s.r.o., IČO: 
25576992, Jeřábkova 1848/5, Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

o Obec Příkazy, IČO: 00228711, Příkazy 125, 783 33  Příkazy, v zastoupení: AGERIS 
s.r.o., IČO: 25576992, Jeřábkova 1848/5, Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

 Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastnické právo k pozemku můţe 
být dle názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno:  
o Obec Skrbeň, IČO: 00635693, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35  Horka nad Moravou 

 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:  
o CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00  Praha 9 
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 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 

779 00  Olomouc 9 

 Vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, jejichţ vlastnické právo můţe být dle 
názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má 
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo můţe být dle 
názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu s 
ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):   

o parc. č. st. 274 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1021/1 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 1142/18 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
orná půda, parc. č. 1142/20 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, zahrada, parc. č. 1142/21 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1158/5 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
ostatní plocha, parc. č. 1513 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1520 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1522 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, 
parc. č. 1523 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1524 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, orná půda, parc. č. 1528 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1529 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1533 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná 
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půda, parc. č. 1534 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1535 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1537 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 
1541 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1543 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
orná půda, parc. č. 1544 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1547 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1556 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, 
parc. č. 1557 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1558 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, orná půda, parc. č. 1559 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1561 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1562 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná 
půda, parc. č. 1575 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1578 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1579 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 
1583 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1589 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
orná půda, parc. č. 1593 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1599 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1615 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, 
parc. č. 1625 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1626 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, orná půda, parc. č. 1629 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1631 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1638 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní 
plocha, parc. č. 1639 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1670 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 1685 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná 
půda, parc. č. 1689 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1691 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 1692 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, lesní 
pozemek, parc. č. 1693 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 516/1 v k.ú. 
Skrbeň, obec Skrbeň, orná půda, parc. č. 516/3 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, ostatní 
plocha, parc. č. 516/7 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, lesní pozemek, parc. č. 697 v k.ú. 
Střeň, obec Střeň, orná půda, parc. č. 719 v k.ú. Střeň, obec Střeň, orná půda, parc. č. 720 
v k.ú. Střeň, obec Střeň, orná půda 

 Obec, která je účastníkem řízení podle § 44b zákona pozemních komunikacích v řízeních 
ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací nacházejících se na jejím území:  
o Obec Příkazy, IČO: 00228711, Příkazy 125, 783 33  Příkazy 
o Obec Skrbeň, IČO: 00635693, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35  Horka nad Moravou 

 
 

Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky stavebního řízení další vlastníci 
sousedních pozemků a staveb nebo další osoby, které mají k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu, jelikoţ se jejich práv dle názoru speciálního stavebního úřadu předmětná stavba 
přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen pozemek, který má společnou hranici 
s pozemkem dotčeným stavebním záměrem. 

 
 

Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady a zjistil:  
 
Předloţená projektová dokumentace 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 projektová dokumentace je v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Předloţená projektová dokumentace 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.“). Podle projektové dokumentace je zajištěn 
příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického vybavení, popřípadě jiného vybavení.  

 
Předloţené podklady vyhovují poţadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
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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, 
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 projektové dokumentace 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 stavby není v rozporu s veřejnými zájmy, chráněnými 
zvláštními právními předpisy, přičemţ stavební úřad se zabývá i účinky budoucího uţívání souboru 
staveb a má za to, ţe toto nebude mít negativní dopad na okolí, coţ potvrzují i kladná závazná 
stanoviska dotčených orgánů (Magistrátu města Olomouce, Dopravního inspektorátu Policie ČR a 
dalších), které hájí a poskytují ochranu veřejným zájmům na úseku ţivotního prostředí, bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, atd. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výroku 
rozhodnutí tak, aby byla poskytnuta náleţitá ochrana chráněným veřejným zájmům. 

 
Projektová dokumentace 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: 

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení 
Správa CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“), pod č.j. SR/0207/OM/22-2 ze dne 
03.03.2022 – poţadavky byly převzaty do podmínky č. 12.a) tohoto rozhodnutí, 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, 
prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce pod č.j. 
SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.10.2021 – poţadavky byly převzaty do 
podmínky č. 12.b) tohoto rozhodnutí, 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 
prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce pod č.j. 
SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.10.2021 – poţadavky byly převzaty do 
podmínky č. 12.c) tohoto rozhodnutí, 

 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy 
odpadů, prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce pod 
č.j. SMOL/228515/2021/ODUR/UUP/Sin ze dne 06.10.2021 – poţadavky byly převzaty do 
podmínky č. 12.d) tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek tohoto rozhodnutí byly poţadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se tyto poţadavky 
týkají provádění a uţívání stavby.  

 
 

Oznámení o zahájení stavebního řízení: 
 
Speciální stavební úřad opatřením ze dne  11.03.2022 podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního 

zákona oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří byli stavebnímu úřadu známi, a 
dotčeným orgánům a to v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu formou veřejné 
vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více neţ 30). Vzhledem k tomu, 
ţe speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a ţádost 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. Zároveň s oznámením 
zahájení stavebního řízení speciální stavební úřad upozornil dotčené orgány a  účastníky řízení, ţe 
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závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů po doručení 
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

 
 

Námitky účastníků řízení: 
 
V souladu s ustanovením § 114 stavebního zákona mohou účastníci stavebního řízení uplatňovat 

námitky. V oznámení o zahájení stavebního řízení byli účastníci poučeni o podmínkách 
pro uplatňování námitek podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona. 

 
Ve lhůtě, stanovené pro uplatnění námitek, nebyly ţádné námitky vzneseny. 
 
 

Závěr: 
 
Speciální stavební úřad dal opatřením ze dne 11.03.2022 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 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 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 projektové dokumentace 
k vydání stavebního 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 stavebního 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 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 stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení můţe stavební úřad 
prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním ţádosti se staví 
běh lhůty platnosti stavebního povolení. 

 
Předmětem vydaného stavebního 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.  
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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 stavebních 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, ve znění pozdějších předpisů, 
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. 

 
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. 
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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. 

 
Patnáctým dnem po vyvěšení se toto rozhodnutí povaţuje za doručené. 

 

 

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 

 
 
 

Rozdělovník: 

Účastník řízení: 
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IČO: 01312774, Blanická 

383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, v zastoupení: AGERIS s.r.o., IČO: 25576992, Jeřábkova 
1848/5, Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

2. Obec Příkazy, IČO: 00228711, Příkazy 125, 783 33  Příkazy, v zastoupení: AGERIS s.r.o., IČO: 
25576992, Jeřábkova 1848/5, Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

3. Obec Skrbeň, IČO: 00635693, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35  Horka nad Moravou 
4. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00  Praha 9 
5. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
6. GasNet Sluţby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
7. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00  

Olomouc 9 
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Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
8. Vyvěšeno na úřední desce: 

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

 Obecní úřad Příkazy, Úřední deska, Příkazy 125, 783 33  Příkazy 
 Obecní úřad Skrbeň, Úřední deska, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35  Horka nad Moravou 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:  
Vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv 
odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu s ustanovením § 112 
odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):   
parc. č. st. 274 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1021/1 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 1142/18 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná 
půda, parc. č. 1142/20 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, zahrada, parc. č. 1142/21 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1158/5 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. 
č. 1513 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1520 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
orná půda, parc. č. 1522 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1523 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1524 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1528 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1529 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, 
parc. č. 1533 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1534 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, orná půda, parc. č. 1535 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1537 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1541 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. 
č. 1543 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1544 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
orná půda, parc. č. 1547 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1556 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1557 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1558 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1559 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, 
parc. č. 1561 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1562 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, orná půda, parc. č. 1575 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1578 v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1579 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. 
č. 1583 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1589 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, 
orná půda, parc. č. 1593 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1599 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1615 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1625 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1626 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, 
parc. č. 1629 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1631 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, orná půda, parc. č. 1638 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1639 v 
k.ú. Hynkov, obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1670 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, lesní 
pozemek, parc. č. 1685 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, orná půda, parc. č. 1689 v k.ú. Hynkov, 
obec Příkazy, ostatní plocha, parc. č. 1691 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. 
č. 1692 v k.ú. Hynkov, obec Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 1693 v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy, lesní pozemek, parc. č. 516/1 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, orná půda, parc. č. 516/3 v 
k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, ostatní plocha, parc. č. 516/7 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, lesní 
pozemek, parc. č. 697 v k.ú. Střeň, obec Střeň, orná půda, parc. č. 719 v k.ú. Střeň, obec Střeň, 
orná půda, parc. č. 720 v k.ú. Střeň, obec Střeň, orná půda 

Dotčený orgán: 
9. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví, IČO: 62933591, Husova 906/5a, 784 01  Litovel 
10. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 

Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
11. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

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

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

Na vědomí: 
13. spis 
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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 stavební 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 Příkazy 
a Skrbeň 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 stavebního povolení na 
úřední desce stavebního úřadu, který toto stavební 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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