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MAGISTRÁT  MĚSTA OLOMOUCE 
ODBOR STAVEBNÍ 

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací 

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 
 

 

 Spisový znak – 280.10, skartační znak/skart. lhůta – S/5 

Č. j. SMOL/128999/2020/OS/PK/Ste V Olomouci 02.06.2020 

Spisová značka: S-SMOL/123164/2020/OS 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Miluše Štenclová, dveře č. 2.06 

Telefon: 588488148 

E-mail: miluse.stenclova@olomouc.eu 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Dne 27.05.2020 podaly Elektromontáže BLESK,  s. r. o., IČO: 26836041, Na zákopě 452/1a, 

Chválkovice, 779 00  Olomouc 9 žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst. 

6 písm. c) bod 3 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), za účelem provádění stavebních prací (rozkopávka a 

skládka).  

 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací 

jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 

písm. b) zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě projednání žádosti 

s vlastníkem místních komunikací vydává v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 104/1997 Sb".), rozhodnutí, kterým se  

p o v o l u j e: 

 

Zvláštní užívání místní komunikace: Blodkovo náměstí v obci Olomouc (chodník) 

Účel zvláštního užívání: obnova distribuční sítě 

Doba zvláštního užívání:  03.06.2020 - 02.07.2020  

Rozsah zvláštního užívání: výkop:  160m x 0,5m = 80m2 

                                              skládka: 160m x 1,5m = 240m2 

Způsob realizace zvl. užívání:  výkopové práce 

Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 02.07.2020 

 

Za průběh zvláštního užívání odpovídá: Elektromontáže BLESK,  s. r. o., IČO: 26836041, Na zákopě 

452/1a, Chválkovice, 779 00  Olomouc 9, tel: 731529511 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu: nebylo stanoveno 

 

 

V souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích se pro zvláštní užívání stanoví tyto 

podmínky: 



 2 

 

1) Při zvláštním užívání komunikace musí být zajištěno bezpečné užívání přilehlých částí komunikace 

ostatním účastníkům provozu (řidiči, chodci).  

 

2) Během zvláštního užívání nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých částí 

a příslušenství komunikace vlivem zvláštního užívání. V případě znečištění či poškození přilehlých 

částí komunikace je osoba zodpovědná za zvláštní užívání povinna provést úklid komunikace nebo 

odstranit vzniklé závady na komunikaci po projednání s vlastníkem komunikace na vlastní náklady. 

 

3) Osoba zodpovědná za zvláštní užívání je povinná před započetím výkopových prací provést kontrolu 

stavu místní komunikace za účasti zástupce správce tj. TSmO, a.s., oddělení rozkopávek, 

Zamenhofova 34, Olomouc, tel. 585 700 049 nebo 603 577 961. Z této kontroly bude pořízen 

písemný zápis a osobou zodpovědnou za zvláštní užívání bude provedena fotodokumentace 

původního stavu dotčené části místní komunikace. 

 

4) V případě, že uložený materiál v pěší zóně bude zabírat chodník, bude proveden bezbariérový 

přechod  mezi chodníkem a vozovkou na obou stranách skládky pro provoz invalidních vozíků 

a kočárků v souladu s podmínkami příslušných ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

5) Uložený materiál a výkop musí být řádně ohrazen a za snížené viditelnosti musí být označen 

výstražným červeným světlem. 

 

6) Dlážděné chodníky nesmí být pojížděny. V případě, že technologicky nelze vyloučit pojíždění 

chodníků stavebními mechanismy, je nutno veškerou poškozenou dlažbu v celé šířce chodníku 

odstranit a provést předláždění na náklady žadatele. 

 

7) U liniových výkopů v živičných komunikacích bude vždy celá polovina vozovky opatřena novým 

živičným krytem. V případě, že je výkop veden středem vozovky, komunikace bude opatřena novým 

živičným krytem v celé šířce vozovky (tzn.odfrézování 5 cm stávajícího povrchu a znovu položení 

5 cm nového živičného krytu). 

 

8) U dlážděných komunikací musí být dlažba rozebrána a po skončení prací předlážděna do nového 

podsypového materiálu v celé délce a šířce komunikace zasažené výkopem. Dlažba musí být kladena 

do vrstvy drceného kameniva frakce 4-8 mm nebo písku frakce 0-4 mm (nesmí být použita šotolina). 

 

9) Hrany výkopu v živičných úpravách komunikací (vozovky, chodníky) musí být zařezány. Jestliže 

dojde v průběhu provádění stavebních prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu, musí být 

provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných živičných vrstev. 

 

10) Výkopové práce musí být provedeny odborně tak, aby nedošlo k porušení přilehlých částí místní 

komunikace a jejího příslušenství. V případě vzniklé škody žadatel na vlastní náklady provede opravu 

a uvede komunikaci do původního stavu. 

 

11) Zásyp výkopu bude do úrovně zhutněné pláně (pod konstrukcí vozovky) proveden sypaninou 

z písčitých, štěrkovitých nebo jiných vhodných směsných propustných nenamrzavých zemin. 

 

12) U liniových výkopů bude zásyp hutněn vibrační deskou po vrstvách o tl. max. 40 cm, přičemž míra 

zhutnění sypaniny vyjádřená hutností Id bude dosahovat minimálně 90 %. Protokol o hutnící zkoušce, 

které bude přítomen zástupce správce tj. TSMO, a.s., oddělení rozkopávek, bude tomuto zástupci 

poskytnut při protokolárním  předání místní komunikace po ukončení jejího zvláštního užívání.  

 

13) Jednotlivé vrstvy komunikace budou odpovídat skladbě přilehlé komunikace nebo budou odpovídat 

skladbám dle Katalogu vozovek pozemních komunikací, MD ČR č.j. 23978/95- 230 a případně 

budou dohodnuty s vlastníkem komunikace. U dlážděných chodníků musí být dlažba kladena 

do vrstvy drceného kameniva frakce 4 – 8 nebo do písku frakce 0 – 4 (nesmí být použita šotolina). 
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14) Postup prací při zásypu a zpětné úpravě výkopu musí být realizován tak, aby provoz byl vždy puštěn 

pouze na komunikaci, která je opatřena konečným živičným nebo provizorním povrchem ze zámkové 

nebo podobné dlažby.  

 

15) Místní komunikace bude v termínu ukončení zvláštního užívání předána protokolárně správci 

místních komunikací tj. TSMO, a.s., oddělení rozkopávek, Zamenhofova 34, Olomouc, tel. 603 577 

961. V případě, že tento termín nebude shodný s termínem uvedení komunikace do původního stavu, 

je nutné před zahájením prací na uvedení komunikace do původního stavu znovu požádat o povolení 

zvláštního užívání. 

 

16) U dlážděných komunikací a chodníků musí být zásypový materiál určený do spár ponechán 

na komunikaci nejméně 10 dní. Nejpozději však do 14 dnů po předání rozkopávky zástupci TSmO, 

a.s. bude povrch komunikace očištěn (zameten od přebytečného zásypového materiálu určeného do 

spár). 

 

17) Po dobu 36 měsíců ode dne předání místní komunikace po jejím uvedení do původního stavu 

je žadatel povinen průběžně zabezpečovat odstraňování závad vzniklých poklesem výplně výkopu 

nebo vadami v povrchu a uhrazovat škody vzniklé z titulu těchto závad.  

 

18) V případě nepřevzetí místní komunikace v termínu ukončení zvláštního užívání ze strany správce 

TSMO, a.s. je nutno požádat silniční správní úřad o vydání nového rozhodnutí o povolení zvláštního 

užívání.  

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Elektromontáže BLESK,  s. r. o., IČO: 

26836041, Na zákopě 452/1a, Chválkovice, 779 00  Olomouc 9. 

 

Odůvodnění : 

 

           Příslušný silniční správní úřad posoudil předmět žádosti  a na základě předchozího souhlasu 

vlastníka pozemní komunikace, jímž je Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a 

územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9, vydaného pod č.j. 

SMOL/128661/2020/ODUR/MSUK/Mar ze dne 02.06.2020, dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné 

podmínky pro vydání povolení, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

Poučení : 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů po doručení, k odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u oddělení státní správy na úseku 

pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce. Odvolání musí být podáno podle 

ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 

silničnímu správnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 

 

 

Ing. Jan Pavliš 

vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 

 

 

Rozdělovník: 

 

Účastník řízení: 

1. Elektromontáže BLESK,  s. r. o., IČO: 26836041, Na zákopě 452/1a, Chválkovice, 779 00  Olomouc 

9 

2. Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  

Olomouc 9 
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Na vědomí: 

3. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Oddělení komisí městských částí a detašovaných 

pracovišť, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

4. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor ekonomický, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 

00  Olomouc 9 

5. Městská policie Olomouc, Kateřinská 779/23, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

6. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00  

Olomouc 9 

7. spis 

  

 

 

Doklad o zaplacení správního poplatku dle položky č. 36 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců) ve výši 500,- 

Kč byl zaplacen a doložen dne 27.05.2020 
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