
MAGISTRÁT  MĚSTA  OLOMOUCE
ODBOR  DOPRAVY  A ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

va 34/10,  779  00 0lomoric

Č. j. SMOL/21367l/2021/ODU/Sin

Spisová  značka:  S-SMOL/209814/2021/ODUR
Uvádějíe  siřdy v korespondencí

Spisový  znak  -  326.3,  skartační  znak/skart.  lhůta  -  A/10

V  Olomouci  15. 11. 2021

Oprávněná  ťiřední  osoba  pro  vyřízei:  Ing. Kaila  Sindelářová,  dveře  č. 5.31

Telefon:  588488406

E-mail: kamila.sindelarova@olomouc.eu
Oprávněná  úřední  osoba  pro podepisování:  Ing.  Marek  Černý

Koordinované  závazné  stanovisko

Dne 25. 8. 2021 obdržel  Magistrát  města  Olomouce  žádost  o vydání  koordinovaného  závazného  stanoviska

dle Fg 4 odst. 7 zákona  č. 183/2006  sb., o ťizemním  plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění

pozdějších  předpisů  (dále  také,,stavební  zákon"),  ve věci  záměru  stavby,,Doloplazy  - Novostavba  RD  vč.

napojení  na TI  a DI,  p.č.  466':  na pozemcích  parc.  č. 466 v k.ú. Doloplazy  u Olomouce,  parc.  č. 277 v k.ťi.

Doloplazy  u Olomouce.  Koordinované  závazné  stanovisko  bude sloužit  jako  podklad  k žádosti  o vydání

společného  povolení.

Na základě  Výzvy  k dopln%  žádosti  č.j. SMOL/221825/2021/ODUR/UUP/Sin,  ze dne 7. 9. 2021,  byla

žádost  o vydám  koordinovanél'io  závazného  stanoviska  doplněna  dne  6. 10.  2021,  pod  č.j.

SMOL/250047/202l/ODUR/ťJťJP/Sin  a dne 18. 10. 2021 pod  č.j. SMOL/263093/202l/ODUR/ťJUP/Sin.

Zadatelem  je

PROINGSTA  s.r.o.,  Lipenská  1170/45,  Hodolany,  779  00 0lomouc  9.

., v zastoupenÍ:

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem dopravy a úzeo  rozyo3e, vydává dle F3 4 odst. 7 zákona
č, 183/2006  sb., o územním  plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve zněnď pozdějších  předpisů,  jako

příslušný orgán státrff správy a dle ustanovení % 149 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve zněrff pozdějších
předpisů  toto

koordinované  závazné  stanovisko:

Realizace  záměru  stavby,,Doloplazy  - Novostavba  RD  vč. napojení  na TI  a DI,  p.č. 466"  na pozemcích  parc.

č. 466 v k.ú. Doloplazy  u Olomouce,  parc.  č. 277 v k.ú. Doloplazy  u Olomouce,  podle  předložené  projektové

dokumentace  ,,Novostavba  rodinného  domu  včetně  napojení  na dopravní  a technickou  infrastrulduru':  kterou

vypracovala  v květnu  2021 společnost  Proingsta  s.r.o.,  Lipnická  1170/45,  779 00 0lomouc,  autorizace  Pavel

Frydrych,  Lipruk  nad Bečvou  VI-Loučka  199, 751 31,ČKAIT: 1201863,  je z hlediska  požadavků  na ochranu

dotčených  veřejných  zájmů,  které  hájí  Magistrát  města  Olomouce

za splnění  podmínek  z hlediska:

přÍpustná

*  zákona  č. 201/2012  Sb. o ochraně  ovzdušía  o změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších

předpisů  (zákon  o ochraně  ovzduší):

1. Budou  aplikována  účinná  opatřerff  k tninimalizaci  zatěžování  lokality  prachem.
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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. Výkopové  práce  nebudou  prováděny  během  silného  proudění  větru.

5. S výše  uvedenými  podmínkami  budou prokazatelně  seznámeni  všic)'u'ii pracovníci  vykonávající

stavbu.

@ zákona  183/2006  sb., o územním  plánování  a stavebním  řádu,  ve znění  pozdějších  předpisů

(stavební  zákon):

1. Na  pozemku  bude realizován  vsakovací  průleh  v souladu  s požadavkem  úzeo  plánu,

2. pozemek  rodinného  domu  bude  vymezen  a oplocen  pouze  v rámci  plochy  SV.

Odůvodnění

Popis  záměru

Záměrem  žadatele  je výstavba  rodinného  domu  na pozemku  parc.  č. 466  v k.ú. Doloplazy  u Olomouce.

Nawhovaný  rodinný  dům je  půdorysného  tvaru  písmene  L o největších  rozměrech  12,25 x  21 m,

jednopodlažní  (s budoucím  využitím  podkroví)  zastřešený  sedlovou  střechou  v uliční  části  se sklonem  30o a

hřebenem  orientovaným  rovnoběžně  s komunikací.  Ve dvorní  části  je objekt  zastřešen  valbovou  střechou  se

sklonem  30o.

Nawhovaný  rodinný  dům  je umístěn  ve stavební  čáře  ve vzdálenosti  9,8 m od hranice  pozemkči  parc.  č. 466

a 277, ve vzdálenosti  cca 2,6 m (odměřeno  z koordinační  situace)  od hranice  pozemků  parc.  č. 466 a 465

v k.ťi. Doloplazy  u Olomouce.

Rodinný  dům bude napojen  z nově  osazeného  elektroměrového  rozvaděče,  který  bude propojen  se stávajícím

rozvaděčem  na pozemku  parc.  č. 466  v k.ú. Doloplazy  u Olomouce.

Rodinný  dům bude zásobován  ze stávajícít'io  vodovodníbo  řadu  vedeného  v pozemku  parc.  č. 277 v k.ú.

Doloplazy  u Olomouce.

Splaškové  vody  budou  odvedeny  do stávající  obecní  kanalizace  vedené  v pozemlai  parc. č. 277 v k.ú.

Doloplazy  u Olomouce.

Dešt'ové  vody  ze střech  budou  jírnány  do retenční  nádrže  o objemu  ll  m3 na pozemku  investora.  Tato  voda

bude primárně  využívána  na splachování  WC.  Dalším  využit'un  bude zalévání  zahrady.  Přebytečná  voda

bude bezpečnostním  přepadem  odtékat  do vsakovací  jímky  a odtud  bezpečnostním  přepadem  do klanalizace.

Uliční  oplocení  je nawženo  ve vzďálenosti  3,1 m od hranice  pozernků  parc.  č. 466 a 277 v k.ú. Doloplazy  u

OIomouce  s řš'ukovou  výpW  výšky  1,4 m.

Koordinované  závazné  stanovisko  zahrnuje  požadavky  na ochranu  dotčených  veřejných  zájmů,  které  hájí na

základě  zvláštních  zákonů:

1)  zákona  č. 334/1992  sb.,  o ochraně  zemědělského  půdního  fondu  (ZPF),  ve znění  pozdějších

předpisů, Ing. Hynek Po0ak, tel. 588 488 348

K odnětí  půdy  ze zemědělského  půdníbo  fondu  na dotčeném  pozemku  byl  vydán  souhlas  k trvalému

odnětí  zemědělské  půdy  ze ZPF,  v souladu  se zákonem  o ochraně  ZPF  formou  závazného  stanoviska  ze

dne 09.09.2021 pod č:3. SMOL/224331/2021/OZP/PKZ/Pol, o odnímané výměře 350 m2.
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2) zákona  ě. 114/1992  Sb. o ochraně  přírody  a krajiny,  ve znění  pozdějších  předpisů,  Ing. Hynek
Poljak, tel. 588 488 348

Podle předložených  podUadů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody, do tohoto
koordinovaného  závazného stanoviska  nebudeme  vydávat  žádné závazné stanovisko.

3) zákona  ě. 289/1995  sb., o lesích  a o změně  a doplnění  některých  zákonů  (lesní  zákon),  Ing. Hynek
Poljak, tel. 588 488 348

Podle předloženýcl'i  podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plněrff Řinkcí lesa (PUPFL)  ani  jejich
ochranné pásmo ve vzdálenosti  50 m od jejich  hranice. Do tol'ioto koordinovaného  závazného stanoviska

nebudeme  vydávat  žádné závazné stanovisko.

4) zákona  č. 541/2020  sb., o odpadech  a o změně některých  dalších  zákonů,  ve znění  pozdějších
předpisů  (zákon  o odpadech),  Ing. Marie  Nožková,  tel. 588 488 333

Magistrát  města Olomouce,  odbor životrŇo  prostředí, oddělení ochrany  ovzduší a státní správy odpadů,
jako dotčený  orgán státrff správy v oblasti odpadového hospodářství

nebude  k výše uvedené  akci  vydávat  závazné stanovisko.

Upozorněrií

Od 1.1.2021 je účinný zákon č. 541/2020 sb., o odpadech (dále jen,,zákon"),  který stanovuje zcela nové

povinnosti na úselai odpadového  hospodářství  a nové kompetence  ve vztahu k úkonům stavebních  úřadů.

Zdejší orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydává pouze závazné stanovisko  k
terénnňn úpravám a k odstranění stavby, vyjádření  ke zi'něně  dokončené stavby a vyjádřerff  ke zřízení
zařízení určeného  pro  nakládání  s odpady.

Dále upozorňujeme,  že vstoupila v platnost vyhláška MŽP č. 273/2021 sb., o podrobnostech  naUádání s

odpady (dále jen "vyl'iláška").  Podle přecliodných  ustanovení  vyl'ilášky  je ve vyjmenovaných  případecli  a

uvedených  terinínech  možno postupovat podle vyhlášek  č. 383/2001 sb., č. 294/2005 sb., a dalších
citovaných  předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí  účinnosti  zákona č. 541/2020 sb., o odpadech.

Při nakládání s odpady bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou
předcházení  vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejft, pak v následujícím pořadí se uplatní

jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického  využit4 a není-li
možné ani  to,  jeho odstranění.

Odpadové hospodářství  během stavby zajišt'ije  původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vziká

odpad.

Původce odpadu musí předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a
kategorií  odpadu nebo obchodrulcovi s odpady nebo na místo určené obcí.

Upozorruijeme,  že původce odpadu musí mít předání stavebrubo a demoličrut'io odpadu do odpadového

zařízení zajištěno písemnou  smlouvou  před  jejich  vznikem.  Pokud původce takovou  smlouvu nemá,
musí ji co nejdřfve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly.  V případě stavebních a

demoličních  odpadů to je nezbyiné vždy před zahájením čiru'iosti, která povede ke vzniku těchto  odpadů.

Dále upozorňujeme původce odpadu na povinnost vést průběžnou evidenci odpadů, která se vede

samostatně za každý druh odpadu. Původce odpadu, ktei"  vyprodukoval  nebo naUádal v uplynulém
kalendářním  roce s více než 600 kg nebezpečných  odpadů nebo s více než 100 tunami  ostatních  odpadů,
musí zaslat do 28. února následujícfl'io roku hlášení souhrnných  údajů z průběžné evidence za uplynulý

kalendáři  rok.

Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného  pro nakládání  s odpadem, bude
uchována  po dobu 5 let pro  případ kontroly.
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5)  zákona  č. 254/2001  sb., o vodách  a o změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve znění  pozdějších

předpisů,  Ing.  David  Střítezský,  tel. 588 488 375

Magistrát  města  Olomouce,  Odbor  živoh'áo  prostředí  jako  věcně  příslušný  vodoprávr'ff  úřad podle

ustanovení fi 104 odst. 2 písm. c) a fi 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některýcl'i
zákonů (dále jen "vodi  zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 83 1l zákona
č. 500/2004  sb., správní  řád, ve znění pozdějších  předpisů  (dále  jen  "správrff  řád")  v návaznosti  na

ustanovení F3 136 odst. l správnfl'io řádu a ustanoverff 8) 104 odst. 9 vodrubo zákona a po přezkoiunání
žádosti,  kterou  podal  Magistrát  města  Olomouce,  IČO: 00299308,  odbor  dopravy  a územnít'io rozvoje,

Hynaisova  34/10,  Olomouc,  779 00 0lomouc  9 vydává

KLADNÉ  ZÁVAZNÉ  ST  ANOVISKO

podle ustanovení fi 149 odst. 1 a 2 správrubo řádu ke stavbě ,,Doloplazy - Novostavba RD vč. napojení
na TI a DI, p.č. 466"  na pozemcích  parc. č. 466 v k.ú. Doloplazy  u Olomouce,  obec Doloplazy,

Olomoucký  kraj,  HGR  6612,  č.li.p.  4-10-03-1170-0-00,  mimo  lokalitě  CHOPAV  Kvartér  řeky  Moravy,

rnimo  ochranné  pásmo  vodních  zdrojů  (OPVZ),  s orientačr  určením  polohy  v souřadnicích  (X:

1125399,13,  Y:535454,89).

Stavebrulem  je

Popis  stavby:

Jedná  se o novostmbuW)  s bazénem,  který  bude  napojerr  na  vodovod  a na kanalizacž.  Srážkové  vody

budousvedenydoretenčnínádiže  (V=  Il  77'13) odkudbudevyttžívána  také  na  splachování  WC, dále  do

vsakovací  jámy  (ioozměry.'  3x2,5x2  m), která  má bezpečnostní  přepad  do řadu  dešt'ové  kanalizace.

Odůvodnění:

Magistrát  města  Olomouce,  Odbor  životnfl'io  prostředí,  obdržel  podáním  ze dne 30.08.2021  žádost

Magistrátu  města  Olomouce,  ICO:  00299308,  odboru  dopravy  a územrůo  rozvoje,  Hynaisova  34/10,

Olomouc,  779  00  0lomouc  9, o udělení  závamého  stanoviska  vodoprávruho  úřadu  v  rámci

koordinovaného  závazného  stanoviska  MMOl  se stavbou  ,,Doloplazy  - Novostavba  RD  vč. napojení  na

TI  a DI,  p.č. 466".

K  žádosti  bylo  doloženo:

- plná  moc  k zastupování

- dokumentace  zpracovaná  Pavlem  Frydrychem  v 05/2021.

Dále  vodoprávní  úřad  upozorňuje  :

*  Při  výstavbě  a následném  provozování  nesmí  dojít  ke znečištěrí  povrchových  nebo  podzemních  vod,

k ohrožení  jejich  jakosti  nedovoleným  nakládáním  se závadnými  látkami.  Případné  ohrožení  jakosti

vod  je nutné  bezprostředně  oznámit  na Magistrát  města  Olomouce,  odbor  životnfl'io  prostředí.

*  Při realizaci  stavebních  prací  je  nutno  postupovat  tak, aby  nedošlo  k poškozerí  stávajících

inženýrských  sítí a stávajících  vodních  děl.

*  Používané  mechanizační  prostředky  musí  být v dobrém  technickém  stavu  a musí  být  dodržována

preventivní  opatření  k zábraně  případným  úkapům  či  ťu'im  ropných  látek.

*  Napojení  na  vodovodm  řad a kanalizační  je  možné  pouze  se souhlasem  jeho  vlasa  a

provozovatele.

@ Vodovodní  přípojka  a kanalizační  přípojka,  akumulační  nádrž  a vsakovací  zařízení  nejsou  vodním

dflem  podle e) 3 odst. 1 a 2 zákona  č. 274/2001  sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou

potřebu a o změně některých zákonů, ve mění pozdějšfch předpisů a podle F3 55 odst. 3 vodo
zákona  a k  jejich  povolení  je věcně  a místně  příslušný  stavebi  úřad  (Tršice).

*  Vody  vypouštěné  do  veřejné  kanalizace  musí  splňovat  limity  (kvalitativní  i kvantitativni")

kanalizačníbo  řádu  veřejné  kanalizace.
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*  Vsakovací  zařízení na srážkové vody bude realizováno a provozováno v souladu s příslušnými
předpisy a normami  - TNV  75 9011 Hospodaření  se srážkovými  vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací
zařízení srážkových  vod.

*  V rámci plánované stavby je nutné respektovat  příslušná ustanovení  ČSN 73 6005 při křížení a

souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými  sítěmi.  Před zahájením  výkopových  prací bude

provedeno  zaměření  stávajícfch  inženýrských  sftí.

*  Ochrana případných  stávajícfch  rozvodů vodovodu  a kanalizace musí být dodržena v souladu s e) 23
zákona č. 274/2001 sb., o vodovodecl'i  a kanalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně některýcl'i
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

*  V ochranném  pásmu kanalizace a vodovodu  lze provádět  stavební práce jen se souhlasem vlasta

vodovodu a kanalizace,  popř. provozovatele  (5 23 odst. 5 zákona o vodovodech  a kanalizacích).

Magistrát města Olomouce, Odbor životo  prostředí, posoudil předmětnou  záležitost a shledal  že výše
uvedená činnost neovlivi  negativně vodohospodářské  poměry dané lokality a souhlasí s předmětným
záměrem bez připomínek, protože  předložená projektová dokumentace, jejíž součástí je vyjádření
hydrogeologa,  dostatečně  posuzuje veškerou  problematilcu  chráněnou  vodním  zákonem.  Lze

předpoídádat, že záměrem nedojde ke zhoršenď stavu nebo ekologického  potenciálu  ťitvaru povrchové
vody  nebo stavu  útvaru  podzemní vody  či znemožnění dosažení dobrélio  stavu  nebo dobrého
ekologického  potenciálu  útvaru  povrchové  vody nebo dobrého stavu útvaru  podzemní vody.

Poučení:

Závazné stanovisko  nenahrazuje souhlasy vydávané podle vodnflío zákona a jeho obsah je závazný pro
výrokovou  část rozhodnutí  správnííío orgánu, jehož  vydání podmiňuje.

Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vy3áďrerú nebo rozhodnutí
jiných  dotčených  orgánů.

Závazné  stanovisko  nemá povahu  samostatného  správnffio  rozhodnutí.  Proti tomuto  závamému
stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat  pouze  v rámci odvolái  proti  rozhodnutí,

jehož vydání  podrniňuje.

6) zákona  ě. 201/2012  Sb. o ochraně  ovzdušía  o změně  některých  dalších  zákonů,  ve znění  pozdějších
předpisů  (zákon  o ochraně  ovzduší):  Mgr. Veronika  Veselská,  tel. 588 488 342

Magistrát města Olomouce, odbor životrůo prostředí, věcně a místně přmlušný podle ustanovení fl 61
odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecnf  zřízeru'), ve znění pozdějších předpisů, jako

orgán ochrany ovzduší vykonávajfcí správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle fl 27 odst. 1 písm. f)
v souladu s F3 1l odst. 3 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále

jen,,zákon"), vydává podle istanovení e) 136 a F3 149 odst. l zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve
zněnf pozdějších předpisů  (dále jen,,správní  řád")

SOUHLASNE  ZAVAZNE  ST  ANOVISKO

k akci: ,,Novostavba  rodinného  domu  včetně  napojení na dopravní a technickou  infrastrukturu,
Doloplazy"  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. Výkopové  práce nebudou prováděny  během silného proudění větru.

5. S výše uvedenými  podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovici  vykonávající
stavbu.
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ODŮVODNĚNÍ

Dne  30. 08. 2021 obdržel  Odbor  životnflío  prostřeď  Magistrátu  města  Olomouce  žádost  Odboru dopravy

a územnflio rozyo3e o poskytnutí dílčfl'io stanoviska pro účely vydání koordinovaného závazného
stanoviska  k výše  uvedené  akci.

Předmětem  projektové  dokumentace  pro vydání  společného  povolení  je novostavba  rodinnébo  domu  s

garázj  včetně  napojenď na  dopravi  a technickou  ň"úastrukturu  (přípojka  vodovodu  a splaškové

kanalizace,  retenční  nádrž  na dešt'ovou  vodu  s přepadem  do kanalizace,  zpevněné  plochy,  sjezd na místní

komunikaci  a oploceru") v  obci Doloplazy  (parcelní  čmla 274 a 466, katastrální  území  Doloplazy  u

Olomouce).  V rodinném  domě  bude rimístěna  provozovna  kadeřnictví.

Vytápění  a ohřev  teplé  vody  bude  zajišt'ovat  tepelné  ěerpadlo  vzduch  - voda.  Do  rodinného domu
bude  dále instalována  rekuperační  jednotka  pro  výměnu  vzduchu.

Po vyhodnocení  předložených  dokumentů  a s ohledem  na výše uvedené  se orgán  ochrany  ovzduší

rozhodl vydat závazné stanovisko dle F3 149 správnfl'io řádu a v souladu s 6 ll  odst. 3 zákona.

Za stacionární zdroj mečišt'ování ovzduší ve smyslu % 2 písm. e) zákona jsou mimo jiné považovány i
činnosti,  které  znečišt'ují  nebo by mohly  znečišt'ovat  ovzduší.  Mezi  takové  činnosti  lze řaditičinnosti
stavební,  demoliční  a výkopové.

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno s podinínkami, které vycháze3í z Metodiky pro stanovení
opatření  ke snížerff  vlivů  stavební  činnosti  na imisní  zatížení  částicerni  PMlO,  která  je zveřejněna  na

webových  stránkách  MŽP.

POUČENÍ

Závazné  stanovisko  nemá povahu  samostatného  správrffio  rozhodnutí  a nelze se proti  němu  odvolat.

Jeho  obsah  je možné  přezkoumat  v rámci  rozhodnutí,  jehož  vydání  závazné  stanovisko  podmiňuje.

7)  zákona  č. 13/1997  sb.,  o pozemních  komunikaďch,  ve znění  pozdějších  předpisů,  Ing. et Ing.

Michaela  Hodriláková,  tel. 588 488 160

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

dotčený orgán dle ustanovení fi 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích,
ve zněrff  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "zákon  o pozemních  komunikacích"),  posoudil  výše uvedenou

dokumentaci  předloženou  dne  30.08.2021  z hlediska  řešení  místních  a účelových  komunikací  a na

základě  tohoto  posouzení  dospěl  k závěru,  že předložená  dokumentace  k žádosti  o vydání  společného

povolení  neobsahuje  žádné řešení  místních  a veřejně  přístupných  účelových  komunikací,  a proto  s

odkazem na výše uvedené ustanovení fi 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemich komunikacích závazné
stanovisko

nevydává.

Poučení:

Toto vyjáďení má charakter opatření dle F3 154 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,  proti  kterému  není  odvolání  přípustné.

Závěrem  Vám  sdělujeme,  že v souvislosti  se ztněnou  zákona  o pozemních  komunikacích,  která  nabyla

účinnosti  dnem  31.  12. 2015, je  ťejší  příslušný  úřad obce s rozšírenou  působností  v souladu s
ustanovenfm  8, 40 odst. 4 písm.  d) tohoto  zákona  oprávněn  srydávat  závazné  stanovisko pouze v

územním  řízení  a to pouze  z hlediska  řešem rnístních  a účelových  komunikací.

8)  zákona  č. 20/1987  sb.,  o státní  památkové  péči,  ve znění  pozdějších  předpisů,  Mgr.  Jaroslav  Franc,

Ph,D.,  tel. 588 488 127

Dotčený  orgán  k uvedenému  záměru  nevydává  závazné  stanovisko,  nebot'  předmětné  územi  je mimo

zájem  orgánu  státní  památkové  péče.
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Toto vyjádření  k danému  záměru  zůstává v platnosti  i v případě doplnění  projektové  dokumentace,  s
výjirnkou  rozšťení  záměru  na další pozemkové  parcely.

Upozorňujeme,  že na parcele  č. 475/1,  ícterá sousedí  s dotčenou  parcelou  č. 277, se nachází  památka

místního  významu,  tudíž  je nutno  zvýšené  opatrnosti  při  pracích  na parcele  č. 277.

9)  hlavy  IX.  zákona  č. 254/2001  sb., o vodách  a o změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve znění
pozdějších  předpisů,  Bc. Tomáš  Drozd,  tel. 588 488 531

Dle hlavy IX. zákona č. 254/2001 sb., o vodách  a o změně některých  zákonů, ve zněrff pozdějšícl'i

předpisů  nemá Magistrát  města Olomouce  pravomoc  vydávat  závazné stanovisko  k tomuto  záměru.
Závazné  stanovisko  vydá příslušný  obecní  úřad.

lO)zákona  č. 239/2000  sb., o integrovaném  záchranném  systému  a změně  některých  zákonů,
Bc. Tomáš  Drozd,  tel. 588 488 531

Podle  předložených  podkladů  nebudou  dotčeny zájmy chráněné zákonem  o IZS. Nebude  vydáno
závazné  stanovisko.

1l)zákona  č. 224/2015  sb., o prevenci  závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými
chemickými  látkami  nebo  chemickými  směsmi,  Bc. Tomáš  Drozd,  tel. 588 488 531

Podle předložených  podUadů  nebudou  dotčeny  zájmy chráněné  zákonem  o prevenci  závažných  havárií.

Nebude  vydáno  závazné  stanovisko.

12)zákona  183/2006  sb., o územním  plánování  a stavebním  řádu,  ve znění  pozdějších  předpisů
(stavební  zákon),  Ing. Kristýna  Navrátilová,  tel. 588 488 396, Ing. Jiří Zedníček,  tel. 588 488 368

Magistrát  města Olomouce,  jako  orgán  územrulío  plánovárú,  vydává  dle S, 6 odst. 1 písm. e) a 8) 96b odst.

3 zákona č. 183/2006  sb., o územním  plánování  a stavebníi'n  řádu (stavební  zákon),  ve zněrú pozdějších

předpisů jako příslušný orgán státi  správy na úseku územo  plánováru dle ustanovení fl 149 zákona
č. 500/2004  sb., správní  řád, v platnéi'n  zněrff toto závazné  stanovisko:

Záměr stavby v předloženém rozsahu podle projektové dokumentace je z hlediska % 96b odst. 3
stavebního  zákona  přípustný  při  splnění  následujících  podmínek:

- na pozemku  bude  realizován  vsakovací  průleh  v souladu  s požadavkem  územního  plánu,

- pozemek  rodinného  domu  bude  vymezen  a oplocen  pouze  v rámci  plochy  SV.

Seznam  všech  relevantich  dokumentů  použitých  při  vydái  závazného  stanoyiska:

Magistrát  města Olomouce,  jako  úřad územtubo  plánování,  vycházel  při vydání  závazného  stanoviska  z

následuJcích podUadů:

1. Zádosti  o vydárff  koordinovaného  závazného  stanoviska  ze dne 25.08.2021,  č.j.

SMOL/209814/202l/ODUR,  jejíž přflohou je  projektová  dokumentace  ,,Novostavba  rodii'u"iého

domu včetně napojení  na dopravní  a tectu'iickou  infrastrukturu':  kterou  vypracoval  v květnu  2021
Pavel  Frydrych,  ČKAIT  1201863,

2. Doplnění  žádosti  o vydání  závazného

SMOL/250047/2021/ODURfUUP/Sin  a

SMOL/263093/2021/ODUR/UUP/Sin

stanoviska  ze

dne 18.

dne 6.

10.

10.  2021,  pod  č.j.

2021 pod  č.j.

3. Politiky  ťizemnfl'io rozvoje  České republiky,  ve znění pozdějších  aktualizací  (dále také,,PÚR"),

4. Zásad  úzernrůo  rozvoje Olomouckého  kraje,  ve zněnď pozdějších  aktualizací  (dále také ,,ZÚR"),

5. Územně analytické  podklady  obce s rozšíř'enou  působností  Olomouc,  ve znění  pozdějších  aktualizací
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(déle  také,,ÚAP").

6. Územnflío  plánu  Doloplazy,  který  nabyl  účinnosti  dne 17.12.2020  (dále  také,,ÚP"),

7. Územní  studie  Doloplazy  lokalita  ,,Východní  humna':  která  byla  schválena  jako  podklad  pro

rozhodovárú  v území  dne 16.07.2020.

Přezkoumání  záměru

Magistrát n'iěsta Olomouce (dále ,,orgán  úzen'irut'io plánováď') posoudil že záměr vyvolává změnu
v území  podle g 2 odst. 1 písm. a) ve spojení  s Fj 96b odst. l věty  první  stavebnfl'io  zákona.  Současně  se

nejedná o záměr spadající mezi výjůky,  ke kterým se v souladu s 83 96b odst. 1 větou druhou stavebo
zákona  závazné  stanovisko  nevydává.

Orgán ťizemrubo plánování dále přezkoumal záměr dle fl 96b odst. 3 stavebruho zákona, ,ma je přípustný
z hlediska  souladu  s politikou  územnflio  rozvoje  a územně  plánovací  dokumentací  a z  hlediska

uplatňování cflů a úkolů územnílio p1ánovár4 či nikoliv.

Sou]ad  záměru  s politikou  úzen'u'iflio  rozvoje  (PUR)

Platná  Politika  územrubo  rozvoje  ČR nestanovuje  žádné  jiné  priority,  které  nejsou  zohledněny  Územním

plánem  Doloplazy,  a které  by mohly  mit  vliv  na posouzení  uvedeného  záměru.

Soulad  záměru  se zásadami  územrutío  rozvoje  (ZÚR)

Platné  Zásady  územréo  rozvoje  Olomouckého  kraje nestanovují  žádné jiné požadavky,  které  nejsou

zohledněny  Územnňn  plánem  Doloplazy,  a lderé  by mohly  mít vliv  na posoizení  uvedeného  záměru.

Soulad  záměru  s územním  plánem

Pozemek  parc.  ě. 466  v k.ú.  Doloplazy  u Olomouce  je do hloubky  cca 55 m z hlediska  platného

úzeo  plánu  součástí  zastavitelné  plochy  SV  -  plochy  sm@ené  obytné  -  venkovské  (ozn.  Z18).

Hlavní  využití:

bez spec'tfikace

Přípustné  vliužití:

bydlení  individuální  v rodinných  domech

stavby  občanského  vybavenímístního  významu

veřejná  prostranstvÍ

veřejná  prostranství  -  veřejná  zdeň

zeleň  sídelní

Podmíněně  přípustné  využití:

polyfunkční  stavby a zařízenínesrúžující  kvalitu prostředí  souvisejícího vízemí

stavby  a zařízenínesnižující  kvalitu  prostředí  a pohodu  bydlení,  zejména  služby,  zemědělská  výroba,

drobná  a řemeslná  výroba

související dopravnía  techrúcká infrastruktura

Nepřípustné  využití.'

- objekty,  stavby  a činnosti  neuvedené  a nesouvisející  s hlavním  a přípustným  využitím

Podmínky  prostorového  uspořádání:

podlažnost  maximálně  do 2 NP  včetně  podkroví
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dodržet objemovou strukturtr  a převažttficí  charakter  stávaficf  zástavby  v sousedství

maxiinálnívýměra  vymezovaných  pozemků  pro  RIJ) je  1500  m2

mirúmální  výměra  vymezovaných  pozemků  pro  RD  je  500  m2

připouští  se imin.  výměra  400  m2 za  podmínky  řadové  zástavby

zástavbu  situovat  k veřejnému  prostranství

koeficientzastavěnína  pozemcích  staveb dle hlavního  a přpustného  využitíje  O,5

Pro  plocliu  Z18  jsou dále stanoveny  následující  podmínky:

Z18 I.
SV  - plochy  sm_ísené

obytné  venkovské
1,1839

o zpťisob  zástavby  v souladu  s charaktererr

venkovského  sídla;

o vybudovat  vsakovaď  průleh  pro  záchyt
extravilánovýcl'i  vod;

o vybudovat  technickou  infrastrukturu;

Dle výkresu 16 Schéma zástavby  se předmětný pozemek nachází vťizemí typu  B -  území

s charakterem uliční  zástavby. Jedná se o formu  venkovské  uliční  zástavby  a zástavby  řadových
rodinných  domů podél  ulice, případně  izolovaných  rodinných  domů a dvojdomků  se sjednocenou

stavební  čárou, výškovou  hladinou,  objemem a íytmem  situovánf  objektů,  které spolu  s vymezením

veřejných  prostranství  vytváří  vdiční  prostor.

Na plocl'iu SV navazuje na pozemku parc. č. 466 v k.ťi. Doloplazy u Olomouce v šff'ace cca 6 m plocha

ZP -  zele  ň přírodního  charakte  ru (ozn.  K20).

Hlavní  využití.'

plochy  s ochranným  režimem  -  biocentra  ÚSES

Přípustné  využití.'

vodrí  toky  a piochy

zeleň  přírodního  charakteru

mokřady

Podmíněné  využití.'

činnosti  a zařízení  rvyšrtjící  retenční  schopnost  krajiny  a zmírňujícínepi=íznivé  jevy  vodních  a
větrných  erozí

dopravní  a technická  infrastruktura  za podmínky  minimálního  zásahu do plochy  a maximálně
kolmého  kříženís  plochou  přírodní

stavby  vodohospodářské  s minimalizacínegativríích  dopadů  do území

stavby, zařízenía  opatřenívodohospodářskéa  opatřeníprotipovodňovéochrany,  snižujícínebezpečí

ekologíckých  a přírodních  katastrof

Nepřípustné  vliužití:

objekty,  stavbya  činností  newedené  a riesouvisejícís  hlavním,  přípustnýrn  a podmíněně  př:ustným
vyuŽitÍm

ekologická  a informačnícentra

těžba  nerostů

oplocení
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Plocha  K20  je nawžena  pro  realizaci  vsakovacflío  průlehu.

Zbylá  část  pozemku  je součástí  plochy  NZ  -  plochy  zemědělské.

Hlavní  využiú.'

zemědělská  produkce  rostlinná,  orná  půda.  trvale  travníporost

Přípustné  využití.'

zařízenízeměMlskéalesrúckévýrobysezónníhocharakteru  -např.  seníky.  přístřešky,  letnístáje.

zařízertí  pro  chov  včel  -  včelrúky,  včelnice

drobné  sakrální  stavby  -  např.  kříže,  boží  muka

pěší,  cyklistické  a naučné  stezky

pěšía  cyklistické  trasy

z;čelové  korminikace  zemědělské  a nezemědělské

veřejná dopravnía  technická infrastruktura

vodnf  toky  a plochy

zeleň  přírodního  charakteru

mokřady

Podmíněně  přípustné  využití.'

činností  a zařízenízvyš'ytjící  retenční  schopnost  krajiny  a zmírňttjícínepříznivé  jevy  vodních  a

větrných  erozí

stavby,  zařízeníaopatřenívodohospodářskáaopatřeníprotipovodňovéochrany,snižujícínebezpečí

ekologických  a přírodních  katastrof

terénnít2pravy-zemnípráce  a změny  terénusowisejícís  protipovodňovou  a protierozrrí  ochranotr

související  dopravní  a technická infrastruktura

Nepi=ípustné  využžtí.'

objekty, stavbya činnostineuvedené a nesouvisejícís hlavním, přípustným a podmíněně  p%ustným
vyuŽitÍm

stavby  pro  zemědělsM  a lesnictví  neuvedené  v přípustném  a podmíněrxě  přípustném  využití

ekologická  a informační  centra

těžba  nerostů

oplocení

Z hlediska  technické  inťrastruktury  vyplývá  pro  předmětný  záměr  následující:

Nová  výstavba  v navrhovaných  zastavitelných  plochách  a plochách  přestavby  může  být  realizována

až po vybudování  inženýrských  sítí s napojenírn  na stávající  infrastruktuni  a v kapacnách pro celý

objem  nové  zástavby  v jednotlivých  lokalitách.

Stávající  systém  zásobování  obce Doloplazy  pitnou  vodou  je vyhovující  a zůstane  zachován  i do

budoucna.

Rozvodná  vodovodní  sít' pokrývá  celou  stávajíď  zastavěnou  část  obce,  nově  je navrženo  prodloužení

stávajících  sítí k  jednotlivým  rozvojovým  lokalitám.

V  obci  je vybudována  jednotná  kanalizační  soustava,  která  řeší  oůanalizovánf  zastavěné  části  obce

Doloplazy  a odvedenď  vod  do COV.

Nové rozvo3ové plochy budou odkanalizovány do stávajfcf jednotné kanalizace, a to novými stokami
dle příslušné  kapacity  odpadních  vod.
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Dešt'ové vody z nových lokalit budou přednostně ponechávány  v území a jen v krajních  případecl'i
budou odváděny do nové kanalizace.

Nekontaminované  dešt'ové  vody  ze střech stávajících  i nových objektů (splňující limity  pro

vypouštění  ve smyslu  příslušnél'io  nařízení  vlády)  budou  posuzovány  jako  vody  dešt'ové

(neznečištěné)  a v maximální  míre budou zdržovány na pozemcích a navrl'iovány  k odvádění do
dešt'ových  nádrží s integrovanou  vsakovací  částí (vsakovaďch  zařízení - zelené plochy, vsakovací
průlehy, šachty a jámy).  Jen v krajních  případech budou odváděny do nové kanalizace.

S ohledem na výše uvedené zle konstatovat,  že navrhovaný  záměr je v souladu  s platným  územním
plánem  při  splnění  následujících  podmínek:

na pozemku  bude realimván  vsakovací  průleh  v souladu  s požadavkem  územního  plánu,

pozemek  rodinného  domu  bude  vymezen  a oplocen  pouze  v rámci  plochy  SV.

Soulad nawhovaného  záměru  s cffi a úkoly územrut'io plánování

Úřad úzeinnflío plánovái'ff je povinen vyhodnotit  záměr z l'ilediska souladu s cffi a i:ikoly  územtut'io
plánování zejména tehdy, pokud nebyla vydána ťizemně plánovací dokuinentace.  Pokud byla ťizemně
plánovací  dokumentace  vydána, srycházi úřad územnfl'io plánování primárně z ni a nemusí  již specificky

odůvodňovat  soriladnost záměru s cíli a úkoly úzeinnííío plánování. Při vydávái  územrffio  plánu jsou
totiž také zohledňovány požadavky na ochranu architektonických  a urbanistických  hodnot v úzerní i

charakter  území (4 18 odst. 4 stavebrul'io zákona). Proto úřad územnfl'io plánování  vycl'iází  z toho, že je-li
záměr v souladu s vydaným  územním plánem, je taktéž  v souladu  s cfli  a úkoly  územního  plánování.

Pro lokalitu, jejť  soričástí je předmětný  pozemek, byla v roce 2009 pořízena územní  studie. Tato studie
byla aktualizována  a její využití  jako podkladu pro rozhodování  v územi bylo schváleno  dne 16.07.2020.
Ve studii je stanovena stavební čára ve vzdá1enosti6  m od l'u'anice navrženého  veřejného  prostranství,  tj.
6 m od nawžené uliční čáry, která je navržena ve vzdálenosti  3,8 m od hranice pozernků parc.  č. 466 a

277 v k.ú. Doloplazy  u Olomouce. Objekty  budou mít maximálně 2 nadzemní podlaží s možností  využití

podkroví.  Zastřešení hlavních uličních objernči bude tradičními souměrnými sedlovými střechaini

jednoduchých  tvarů s hřebeny orientovanýrni  souběžně s osou veřejného prostranství  tak, jak je

znázorněno v grafické  části, bez tvarových  extravagancí  (výrazné přesahy a vikýře apod.), s tradič  ním

sklonem střešrffch rovin (přibližně 30o - 40o), bez valeb a polovaleb. Zastřešení  vedlejších uličních
objemů (např. vestavěných  garáží) je kromě výše uvedeného  možné iplochou  střechou.

Výška  plotů oplocených  předzahrádek  bude nejvýše 1,4 m a provedení  plotů bude transparentní.

Dopravi  napojení pozeinků staveb  se v řešenéi'n  územf navrhuje  ze stávajícítio,  průjezdného
obousměrného  úseku místní komunikace.

Splaškové vody z řešeného území budou odváděny  do stávající  jednotné kanalizace uložené ve veřejném
prostranství a napojené na stávající jednotnou kanalizaci v obci ukončenou  čistírnou.  Odvádění

splaškových  vod do jíi'nek (ňimp),  nebo jejich předčišt'ování  v domáďch  čistírnách  se v řešeném územf
nepřipouští. Dešt'ové vody v řešeném ťizemí budou přednostně vsakovány  na pozemcích staveb

(případně zadržovány pro jiné využit0 a teprve nevsáknuté nebo pozdržené dešt'ové vody budou při
prokázání nemožnosti  jiného řešenf bezpečnostními  přepady či řízenými  odtoky vypouštěny  do stávající

jednotné kanalizace  uložené ve veřejném  prostranství.  Vsakování  dešt'ových vod bude ověřeno
odborným  výpočtem  a hydrogeologickým  posouzením.

Zásobování pitnou vodou bude v řešeném úzeri  zajištěno ze stávajício  vodovodu uloženého  ve

veřejném  prostranství  a napojeného na stávajfcí vodovodi  sít' v obci. Individuální  studny se v řešeném
území připouštějí  pouze jako doplňkový zdroj vody.

Z výše uvedeného lze konstatovat,  že navrhované  řešení  je srovnatelné  s řešením  navrženým  územní

studií.
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Z uvedených  důvodů  dospěl  orgán  územního  plánování  k závěru,  že záměr  dle předložené

projektové  dokumentace  a ověřené  situace,  která  je součástí  tohoto  závazného  stanoviska,  je

přípustný  při  splnění  následujících  podmmek:

na pozemku  bude  realizován  vsakovací  průleh  v souladu  s požadavkem  územního  plánu,

pozemek  rodinného  domu  bude  vymezen  a oplocen  pouze  v rámci  plochy  SV.

Proti  tomuto  koordinovanému  závaznému  stanovislai  není  samostatné  odvolání  přípustné.  Lze se odvolat

proti  navazujíctmu  správrúrnu  rozhodnuff  ve  lhůtě  15 dnů ode *e  doručeni  rozhodnutí,  které  bude na

základě  koordinovaného  závazného  stanoviska  vydáno,  a to ke Krajskému  úřadu  Olomouckého  kraje,

Jeremenkova  40a, 779 1l  Olomouc,  prostřednictví  správrubo  orgánu,  který  toto  navazující  rozhodnutí  vydá.

Upozornění

Koordinované  závazné  stanovisko  platí  2 roky  ode dne jeho  vydání.  Platnost  koordinovaného  závazného

stanoviska  1ze prodloužit,  pokud  se nezměnily  podmmg  v území.

Koordinované  závazné  stanovisko  nepozbývá  platnosti:

a)  bylo-li  na základě  žádosti  podané  v době jeho  platnosti  vydáno  územní  rozhodnutí,  společné  povolení

nebo  jiné obdobné  rozhodnutí  podle  jiného  zákona  a toto  rozhodnutí  nabylo  právrú  moci,

b)  byla-li  na základě  návrhu  veřejnoprávni  smlouvy  nahrazující  územní  rozhodnutí  nebo společné  povolení

podaného  v době jeho  platnosti  uzavřena  veřejnoprávrff  smlouva  a tato veřejnoprávi  smlouva  nabyla

účinnosti,  nebo

c)  nabyl-li  právních  účinků  územní  souhlas  nebo  společný  územní  souhlas  a souhlas s provedením

ohlášeného  stavebníbo  záměru  vydaný  k oznámerff  stavebrulío  záměru  učiněného  v době platnosti

závazného  stanoviska.

Ing.  Marek  Černý
vedoucí  odboru  dopravy  a úxmníbo  rozvoje

Magistrátu  města  Olomouce

Přflohy

Ověřená  část  kopie  předložené  (projektové)  dokumentace  k posuzovanému  záměru

*  Koordinační  situačnf  výkres

*  Pohledy  rodinného  domu

Rozdělovník

Žada

v  zastoupení:

PROINGSTA  s,r.o.,  Lipenská  1170/45,  Hodolany,  'Í79  00 0lomouc  9 - ISDS

Na  vědomí:

*  Magistrát  města  Olomouce,  odbor  životrubo  prostředí,  Hynaisova  34/10,  Olomouc,  779 00 0lomouc

9 - interm  elektronické

*  Magistrát  města  Olomouce,  odbor  stavební  - oddělerí  státrff  správy  na úselai  pozemich  komrinikací,

Hynaisova  34/10,  Olomouc,  779 00 0lomouc  9 - interní  elektronické

*  Magistrát  města  Olomouce,  odbor  památkové  péče,  Hynaisova  34/10,  Olomouc,  779 00 0lomouc  -

interní  elektronické
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@ Magistrát  města  Olomouce,  odbor  ochrany,  Hynaisova  34/10, Olomouc,  779 00 0lomouc  - interrff
elektronické

Spis
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