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Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Č. j.:
MEST 44841/2019
Sp. zn.: OS 506/2019 zah
Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

Šternberk 07.06.2019

Svatoslava Zahrádková, referent odboru stavebního
tel.: 585086409, e-mail: zahradkova@sternberk.cz
Ing. Robert Černocký, Ph.D., vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
(veřejnou vyhláškou)
Mgr. Marek Ocelík, Cihlářská 777, 763 21 Slavičín,
PhDr. Martina Ocelíková, Hynkov 9, 783 33 Příkazy,
kterého zastupuje Ing. Tomáš Beran, nar. 17.12.1990, Lipenská 588/16, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
(dále jen "žadatel") podali dne 09.05.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí ve
zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno
zjednodušené územní řízení.
Odbor stavební Městského úřadu Šternberk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního
zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně v souladu s § 95 odst. 5 stavebního
zákona upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady a účastníci námitky
ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Městského úřadu Šternberk.
K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební Městského úřadu Šternberk, úřední
dny (dny pro veřejnost): pondělí a středa - od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, úterý a
čtvrtek - po předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 hodin, pátek - po
předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 hodin, budova Horní náměstí č.p. 57/9).
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
1) Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
vyhlášky č. 63/2013 Sb.
rozhodnutí o umístění souboru staveb
rodinný dům v obci Štarnov na pozemku parc. č. 270/4 (orná půda) v katastrálním území
Štarnov, včetně:
- pergoly na pozemku parc.č. 270/4 (orná půda),
- přípojky NN a venkovního rozvodu elektriky na pozemku parc.č. 270/4 (orná půda),
- venkovního rozvodu vody na pozemku parc. č. 270/4 (orná půda),
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- domovní části přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 270/4 (orná půda),
- dešťové kanalizace s akumulační jímkou na pozemku parc.č. 270/4 (orná půda),
- zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 270/4 (orná půda), 270/3 (orná půda),
vše v katastrálním území Štarnov (dále jen "stavba") tak, jak je zakresleno v koordinačním
situačním výkrese 1:250, který je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. § 95 odst. 5
stavebního zákona po nabytí právní moci rozhodnutí ověřený zaslán žadateli a Obci Štarnov.
Druh a účel umisťované stavby:
Záměr řeší umístění stavby rodinného domu (dále jen „RD“) v obci Štarnov na pozemku parc.č.
270/4 v katastrálním území Štarnov. RD bude o pravidelném půdorysu o stranách 9,25 m x
9,65m a o zastavěné ploše 98,31m2. Střecha bude sedlová se sklonem 22o s max. výškou
+6,92m od ±0,00 = přízemí = 227,55m n.m. RD bude samostatně stojící, nepodsklepený,
přízemní. RD bude osazen na základových pasech a desce, svislé nosné konstrukce budou
z dřevěných panelových dílců, opatřených zateplovacím systémem a omítkou, konstrukce
střechy bude dřevěná vazníková.. RD bude obsahovat byt 1+3 s příslušenstvím. Zdrojem
vytápění budou elektrické přímotopy a doplňkové krbem na tuhá paliva.
Zásobování RD pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou z plánovaného vodovodu,
který včetně přípojky vybuduje Obec Štarnov na podkladě plánovací smlouvy. Splaškové vody z
RD budou odvedeny kanalizační přípojkou na plánovaný kanalizační řad, jejíž provedení bude
realizovat Obec Štarnov dle plánovací smlouvy. Dešťové vody ze střechy RD budou odvedeny
potrubím do akumulační jímky na pozemku stavby s přepadem do plošného vsaku. Přípojka
elektro bude napojena na novou skříň SR508, která bude na hranici pozemků parc.č. 270/4 a
270/46, kterou vybuduje včetně prodlouženého kabelového vedení ČEZ Distribuce, a.s. na
podkladě smlouvy. Příjezd k rodinnému domu bude z pozemní komunikace, kterou vybuduje
Obec Štarnov na podkladě plánovací smlouvy. Zpevněné plochy budou sloužit pro stání auta a
přístupový chodník k RD.
2) Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stavba rodinného domu (dále jen „RD“) bude umístěna na pozemku parc.č. 270/4
v katastrálním území Štarnov (dále jen „pozemek stavby) ve vzdálenosti 5,50m od
společné hranice s pozemkem parc.č. 270/3, ve vzdálenosti 9,00 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 270/46 a v nejkratší vzdálenosti 6,13m od společné hranice s
pozemkem parc.č. 270/3 (měřeno od severního rohu RD), vše v katastrálním území
Štarnov tak, jak je zakresleno na ověřeném koordinačním situačním výkrese v měř.
1:250.
Pergola bude umístěna na pozemku stavby tak, že bude navazovat na severovýchodní
stěnu RD a bude ve vzdálenosti 5,44m od společné hranice s pozemkem parc.č. 270/46
tak, jak je zakresleno na ověřeném koordinačním situačním výkrese v měř. 1:250.
Přípojka NN bude umístěna na pozemku stavby a to tak, že elektroměrová skříň bude
umístěna vedle skříně SR508 dle smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_
4121449517. Od elektroměrové skříně bude venkovní rozvod elektriky veden jižním
směrem k severozápadní stěně RD tak, jak je zakresleno na ověřeném koordinačním
situačním výkrese v měřítku 1:250.
Zásobování RD pitnou vodou bude z vodovodního řadu, který včetně vodovodní
přípojky, vybuduje Obec Štarnov na podkladě plánovací smlouvy. Venkovní rozvod vody
bude veden jižním směrem k severozápadní stěně RD tak, jak je zakresleno na
ověřeném koordinačním situačním výkrese v měřítku 1:250.
Likvidace splaškových vod z RD bude do splaškové kanalizace, kterou včetně veřejné
části kanalizační přípojky, vybuduje Obec Štarnov na podkladě plánovací smlouvy.
Domovní část přípojky splaškové kanalizace bude vedena od revizní šachty na pozemku
stavby a k jihozápadní stěně RD tak, jak je zakresleno na ověřeném koordinačním
situačním výkrese v měřítku 1:250.
Dopravní napojení pozemku stavby bude na pozemní komunikaci, kterou včetně sjezdu,
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vybuduje Obec Štarnov na podkladě plánovací smlouvy.
Dešťová kanalizace bude vedena kolem jihozápadní stěny RD a dále jihovýchodním
směrem do akumulační jímky tak, jak je zakresleno na ověřeném koordinačním
situačním výkrese v měřítku 1:250.
Jako stavební pozemek se vymezuje celý pozemek parc.č. 270/4 v katastrálním území
Štarnov o výměře 948m2.
Objekt RD bude o pravidelném půdorysu o délkách stran 9,25 m x 9,65m se zastavěnou
plochou 98,31m2, bude přízemní, nepodsklepený, samostatně stojící, střecha bude
sedlová se sklonem 22o s max. výškou +6,92m od ±0,00 = přízemí = 227,55m n.m.
Zdrojem tepla bude elektrická energie a krb na tuhá paliva.
V dokumentaci pro ohlášení stavby bude řešen i způsob naložení s odpady,
s přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným
stavebním odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek MŽP
ČR k tomuto zákonu. Nakládání se vzniklými odpady bude věcí dodavatele stavby a
prací, odpady musí být roztříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, využitelné
odpady budou předány k recyklaci a následnému využití nebo odevzdány oprávněné
osobě ke zneškodnění.
V dokumentaci pro ohlášení stavby budou zapracovány podmínky rozhodnutí
Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 24.01.2019, č.j.: MEST
8559/2019 ve smyslu ust. § 9 odst. 8 a § 21 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.
V dokumentaci pro stavební povolení budou navržena stavebně technická opatření
k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí stavby rodinného domu ke
splnění požadavků stanovených zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákona. Dle
předložených výsledků se jedná o střední radonový index pozemku.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) je Mgr. Marek Ocelík, Cihlářská č.p. 777, 763 21
Slavičín a PhDr. Martina Ocelíková, Hynkov č.p. 9, 783 33 Příkazy.

Stavební úřad stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona následovně:
1.žadatelé
- Mgr. Marek Ocelík, Cihlářská č.p. 777, 763 21 Slavičín,
- PhDr. Martina Ocelíková, Hynkov č.p. 9, 783 33 Příkazy,
2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 784 13 Bohuňovice
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
3. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 784 13 Bohuňovice - vlastník pozemku parc. č. 270/3,
- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1 – zástavní právo
smluvní k pozemku parc.č. 270/4,
4. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 784 13 Bohuňovice - vlastník pozemků parc. č. 270/3, 1035,
- Mgr. Lukáš Daněk, Vysoké Pole č.p. 165, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk – vlastník
pozemku parc. č. 270/46,
- Bc. Nikola Daňková, Brněnská č.p. 492/64, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 – vlastník
pozemku parc. č. 270/46.
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Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Štarnov.
Návrh výroku rozhodnutí je doručován v souladu s ust. § 95 odst. 3 stavebního zákona hlavním
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a současně se zveřejní na úřední desce
Městského úřadu Šternberk a Obecního úřadu Štarnov a žadatel jej vyvěsí na pozemku
parc.č. 270/4 v katastrálním území Štarnov.
Poučení:
Žadatel dle ust. § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku
rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm
stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu
územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě
záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje
vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce podle odstavce 3, nebo rozhodne
usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za
následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za
to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
Dle ustanovení § 95 odst. 5 stavebního zákona námitky účastníků proti návrhu výroku
rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední
desce. K námitkám účastníků řízení uvedených v odstavci 1 písm. d), pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě
podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky
uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich
rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje stavební úřad obdobně podle
odstavce 3. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za
vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad
nebo námitek nabývá právní moci.

Ing. Robert Černocký, Ph.D., v. r.
vedoucího odboru stavebního

otisk úředního razítka

Tento návrh výroku musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Šternberk a Obecního úřadu Štarnov a způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2
správního řádu). Patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šternberk se
toto oznámení považuje za doručené účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastník územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka a DS)
písm. a) žadatel
1. Ing. Tomáš Beran, Lipenská č.p. 588/16, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
zastoupení pro: Mgr. Marek Ocelík, Cihlářská 777, 763 21 Slavičín
PhDr. Martina Ocelíková, Hynkov 9, 783 33 Příkazy
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
2. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a současně
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
3. Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 784 13 Bohuňovice
4. Mgr. Lukáš Daněk, Vysoké Pole č.p. 165, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
5. Bc. Nikola Daňková, Brněnská č.p. 492/64, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
6. Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
dotčené orgány
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
8. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01
Šternberk 1
9. Úřad územního plánování - zde
(úřední desky)
10. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
11. Obecní úřad Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
ostatní
12. Spis

