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Spisový znak, podznak - 326.3, skartační znak/skartační lhůta - A/10 

 
Č. j. SMOL/130423/2021/ODUR/UUP/Sin V Olomouci 31.05.2021 
Spisová značka: S-SMOL/076480/2021/ODUR 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kamila Šindelářová, dveře č. 5.31 
Telefon: 588488406 
E-mail: kamila.sindelarova@olomouc.eu 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý 
 

 

 

SDĚLENÍ 

 

Dne 18.03.2021 obdrţel Magistrát města Olomouce pod č.j. SMOL/076480/2021 ţádost od firmy 
TOMEGAS s.r.o., IČO: 25174363, Táborská 260, Milevsko, 399 01 Milevsko 1, k vydání 
koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci 
„Olomouc, Řepčín - Rozšíření plnírny lahví LPG“. K ţádosti byla přiloţena projektová 
dokumentace pro společné povolení „Rozšíření plnírny lahví LPG“, kterou vypracovala v lednu 2021 
firma Golden Gas Energy s.r.o., Vladislavova 332/9, 284 01 Kutná Hora, autorizace Ing. Jan Chvojka, 
ČKAIT: 0700942. 

Na základě Usnesení č.j. SMOL/076480/2021/ODUR/UUP/Sin1, ze dne 13. 4. 2021, byla lhůta pro 
vydání koordinovaného závazného stanoviska prodlouţena na 60 dnů od podání úplné ţádosti. 

 

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem dopravy a územního rozvoje, jako příslušný orgán k 
vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 stavebního zákona, ve spojení s § 149 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
sděluje, ţe 

koordinované závazné stanovisko nemůže být vydáno. 

 

Dne 18.03.2021 obdrţel Magistrát města Olomouce ţádost o vydání koordinovaného závazného 
stanoviska k výše uvedenému záměru. Vzhledem k tomu, ţe toto podání nesplňovalo všechny 
nezbytné náleţitosti pro posouzení souladu záměru z hlediska všech chráněných veřejných zájmů, 
vyzval správní orgán  v souladu s § 149 odst. 5 správního řádu ţadatele výzvou ze dne 22. 4. 2021 č.j. 
S-SMOL/076480/2021/ODUR/UUP/Sin/3, k jeho doplnění. K doplnění podání stanovil správní orgán 
ţadateli lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla žadateli doručena dne 26. 4. 2021. 
Ţadatel v ní byl poučen, ţe po dobu odstraňování vad ţádosti lhůta pro vydání koordinovaného 
závazného stanoviska neběţí. Rovněţ byl ţadatel poučen, ţe nová lhůta pro vydání koordinovaného 
závazného stanoviska počne běţet aţ ode dne odstranění vad ţádosti a ţe pokud ve stanovené lhůtě 
nebudou odstraněny vady ţádosti, které brání vydání koordinovaného závazného stanoviska, 
koordinované závazné stanovisko nemůţe být vydáno. 
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Ţadatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, proto není moţné vyhodnotit dopad záměru z 
hlediska všech chráněných veřejných zájmů a koordinované závazné stanovisko vydat. Vzhledem 
k výše uvedenému se Magistrát města Olomouce nebude ţádostí dále zabývat.   
 
 
 
 
 

 Ing. Marek Černý  
 vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 Magistrátu města Olomouce 
 

Rozdělovník: 
 
 TOMEGAS s.r.o., Táborská 260, Milevsko, 399 01  Milevsko 1  – ISDS 

 
Na vědomí: 
 Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9 - interní elektronické  

 Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické  

 Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 
- interní elektronické  

 Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní 
elektronické  
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