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stanovisko

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako orgán státní
památkové péče, příslušný dle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, k oznámení Magistrátu města Olomouce, odboru
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, 779 11 Olomouc,
Hynaisova 10, č. j. SMOL/207533/2017/OS/PK/Nan, ze dne 8. 9. 2017, o vydání povolení
k zvláštnímu užívání místní komunikace na území města Olomouce za účelem užití části
místní komunikace pro pořádání kulturní akce „VÁNOČNÍ TRHY 2017- umístění kluziště“
na Dolním náměstí v obci Olomouc (pěší zóna) v rozsahu: 844,5 m2 na dobu: 26. 10.
2017 – 10. 01. 2018, dle ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Se zvláštním užíváním místní komunikace pro pořádání kulturní akce „VÁNOČNÍ TRHY
2017 – umístění kluziště“ na Dolním náměstí v obci Olomouc k umístění konstrukce pro
ledovou plochu, rolby, přenosných WC, zázemí, kontejneru na odpad, technologického
zařízení na chlazení a kluziště na dobu: 26. 10. 2017 do 10. 01. 2018 se souhlasí.
Odůvodnění:
Dne 8. 9. 2017 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje
kraje, oznámení Magistrátu města Olomouce – odboru stavebního, oddělení státní
správy na úseku pozemních komunikací, 779 11 Olomouc, Hynaisova 10,č.j.
SMOL/207533/2017/OS/PK/Nan, o zahájení správního řízení dle § 25 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o vydání povolení
k zvláštnímu užívání místní komunikace na území města Olomouce za účelem užití části
místní komunikace pro pořádání kulturní akce „VÁNOČNÍ TRHY 2017- umístění kluziště“
na Dolním náměstí v obci Olomouc (pěší zóna) od 26. 10. 2017 do 10. 01. 2018
v rozsahu: 844,5 m2. K žádosti byl předložen zákres umisťovaných prvků s vyznačenou
vzdáleností od Jupiterovy kašny a Morového sloupu Panny Marie.

Z hlediska péče o národní kulturní památky je důležité ochránit je před zničením či
poškozením a rovněž zachovat otevřené průhledy na tyto památky. Proti poškození lze
památku ochránit zejména dostatečným odstupem umisťovaných prvků od ní.
Z předložené situace je zřejmé, že pozice předmětných zařízení je zakreslena
v dostatečné vzdálenosti od Jupiterovy kašny i Morového sloupu Panny Marie.
Poučení
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, je úkonem
učiněným orgánem státní památkové péče pro řízení vedené silničním správním úřadem,
proti němuž není přípustné samostatné odvolání.
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