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

Č. j.:
MEST 40860/2018
Sp. zn.: OS 295/2017 zah
Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

Šternberk 17.04.2018

Svatoslava Zahrádková, referent odboru stavebního
tel.: 585086402, e-mail: zahradkova@sternberk.cz
Ing. Robert Černocký, Ph.D., vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(veřejnou vyhláškou)
SYNERGION Jívová s.r.o., IČO 29292417, Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel") podal dne 01.02.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
"Větrný park Jívová" - kabelové vedení 35 kV Šternberk - Jívová
vedené pozemky parc.č. 1048/1 (lesní pozemek), 1239 (ostatní plocha), 1240 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lašťany, parc.č. 1/51 (orná půda), 332/36 (orná půda), 332/37 (orná půda),
689/20 (orná půda), 838/3 (vodní plocha), 847/1 (ostatní plocha), 848/4 (trvalý travní porost),
848/6 (trvalý travní porost), 889/1 (lesní pozemek), 938/2 (lesní pozemek), 945/1 (orná půda),
948/2 (orná půda), 1010/1 (orná půda), 1077/14 (orná půda), 1119/9 (trvalý travní porost),
1119/10 (trvalý travní porost), 1230/1 (orná půda), 1230/12 (orná půda), 1230/23 (orná půda),
1333/1 (ostatní plocha), 1367/4 (ostatní plocha), 1367/5 (ostatní plocha), 1367/7 (ostatní
plocha), 1372 (ostatní plocha), 1378/1 (ostatní plocha), 1386 (ostatní plocha), 1389 (ostatní
plocha), 1390/11 (vodní plocha), 1399/2 (vodní plocha), 1403 (ostatní plocha), 1417/22 (ostatní
plocha) v katastrálním území Domašov u Šternberka, parc.č. 1470/1 (orná půda), 1470/6 (orná
půda), 1624/2 (lesní pozemek), 1626 (lesní pozemek), 1627/1 (lesní pozemek), 1633/2 (lesní
pozemek), 1635/1 (lesní pozemek), 1639/2 (lesní pozemek), 1640/2 (lesní pozemek), 1641/2
(lesní pozemek), 1642 (lesní pozemek), 1648/2 (lesní pozemek), 1648/3 (lesní pozemek),
1648/4 (lesní pozemek), 2364/2 (lesní pozemek), 2374/2 (lesní pozemek), 2416/1 (vodní
plocha) v katastrálním území Jívová, st. parc.č. 390 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.
291/44 (trvalý travní porost), 292 (trvalý travní porost), 441 (ostatní plocha), 458/1 (ostatní
plocha), 464 (vodní plocha), 599/1 (orná půda), 599/3 (ostatní plocha), 599/4 (ostatní plocha),
599/5 (ostatní plocha), 609/2 (orná půda), 609/4 (orná půda), 609/7 (orná půda), 617/3 (orná
půda), 620/1 (orná půda), 620/24 (orná půda), 711 (ostatní plocha), 729 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lužice u Šternberka, parc.č. 605/5 (orná půda), 605/50 (orná půda), 605/51
(orná půda), 605/52 (orná půda), 605/53 (orná půda) v katastrálním území Štarnov, parc.č.
126/3 (ostatní plocha), 465/12 (lesní pozemek), 468/1 (ostatní plocha), 468/3 (ostatní plocha),
470/3 (lesní pozemek), 471 (ostatní plocha), 476 (ostatní plocha), 477/17 (orná půda), 478
(ostatní plocha), 479 (vodní plocha), 481/11 (orná půda), 483/2 (orná půda), 484 (ostatní
plocha), 485 (vodní plocha), 487/25 (orná půda), 487/29 (orná půda), 488 (vodní plocha), 518/3
(ostatní plocha), 521 (ostatní plocha), 522 (ostatní plocha) v katastrálním území Lhota u
Šternberka (dále jen „stavba“).
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Druh a účel umisťované stavby:
Účelem stavby je přenos vyrobeného elektrického výkonu 10MW z větrného parku Jívová do
distribuční rozvodny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s označením R110/35kV Šternberk
pomocí podzemního elektrického vedení o napětí 35kV délky cca 13 125,0m od větrné
elektrárny s označením VTE01 (není součástí dokumentace) umístěnou na pozemku parc.č.
1470/6 v katastrálním území Jívová a předávacím VN rozvaděčem umístěným na pozemku
parc.č. st. 390 v katastrálním území Lužice u Šternberka, v sousedství distribuční rozvodny
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Elektrické vedení je navrženo kabelem v trojsvazkovém
uspořádání (3x) typu AXEKVCEY 1x240/25 mm2, v souběhu s elektrickým vedením ve
vzdálenosti 200mm bude vedeno optické sdělovací vedení, které bude v celé své délce uloženo
v chráničce z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) 40/32 mm a bude sloužit ke komunikaci
řídících systémů rozvoden a ochran na obou koncích vedení. Nad celou trasou stavebního
záměru bude uložena výstražná fólie červené barvy k identifikaci podzemních vedení
technického vybavení.
Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno v jednotlivých
situačních výkresech v měřítcích 1:10 000 a 1:2 000, které jsou nedílnou součástí dokumentace
k územnímu řízení. Hloubka a způsob uložení stavby v terénu, včetně případného technického
řešení křížení stavby s dotčenými stávajícími inženýrskými sítěmi, jsou zřejmé z výkresu s
číslem „D.2“, v měřítcích 1:100, 1:50 a 1:20, který je taktéž nedílnou součástí této dokumentace
k územnímu řízení.
Další podrobnosti jsou zřejmé z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
zpracované v listopadu 2017 Rostislavem Slušným a ověřené Ing. Františkem Poláchem,
autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1103915.
Uvedeným dnem bylo zahájeno 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 a místně pověřený Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem
strategického rozvoje kraje, oddělením stavebního řádu a památkové péče přípisem ze dne
19.04.2017 č.j. KUOK 39049/2017, Spis.zn. KÚOK/32156/2017/OSR/856 pro provedení
územního řízení na výše uvedenou stavbu, oznamuje podle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2017
(dále jen "stavební zákon") zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání.
Stavební úřad upozorňuje dotčené orgány, že mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníky
řízení své námitky nejpozději do 22.05.2018 (včetně tohoto dne).
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám 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).
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b)
stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c)
stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je
dotčen projednávaným záměrem veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Dne 24.05.2018 bude mít stavební úřad shromážděné všechny podklady pro rozhodnutí, a
po dni 30.05.2018 vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci. Tato lhůta ode dne 24.05.2018 do
30.05.2018 (včetně označených dnů) je účastníkům řízení stanovena k uplatnění práva dle § 36
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odst. 3 správního řádu, vyjádřit se ke všem shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí
před jeho vydáním.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto oznámení o
zahájení územního řízení dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se toto oznámení doručuje
veřejnou vyhláškou postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Doručení bude provedeno vyvěšením
oznámení na úřední desce Městského úřadu Šternberk, Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany,
Obecního úřadu Domašov u Šternberka, Obecního úřadu Jívová, Obecního úřadu Lužice a
Obecního úřadu Štarnov.

Ing. Robert Černocký, Ph.D., v. r.
vedoucí odboru stavebního
otisk razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského
úřadu Šternberk, Obecního úřadu Bělkovice Lašťany, Obecního úřadu Domašov u
Šternberka, Obecního úřadu Jívová, Obecního úřadu Lužice, Obecního úřadu Štarnov a
způsobem umožňující dálkový přístup (§25 odst. 2 správního řádu - elektronické úřední
desky na webových stránkách města Šternberk: www.sternberk.eu, obce Bělkovice – Lašťany:
www.belkovice-lastany.cz, obce Domašov u Šternberka: www.domasovusternberka.cz, obce
Jívová: www.obecjivova.cz, obce Lužice: www.obecluzice.cz, obce Štarnov: www.starnov.cz).
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šternberk se toto
oznámení považuje za doručené účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) a c)
stavebního zákona.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky, DS)
písm. a) žadatel
1. SYNERGION Jívová s.r.o., IDDS: dnw5ukw
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
2. Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
3. Obec Bělkovice-Lašťany, IDDS: z6mbv37
4. Obec Domašov u Šternberka, IDDS: jrgaw3n
5. Obec Lužice, IDDS: a9iaxhy
6. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
7. Obec Jívová, IDDS: dtsbjc5
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účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
písm. a) 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
8. Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
9. Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany u Olomouce
10. Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk
11. Obec Lužice, Lužice č.p. 58, 785 01 Šternberk
12. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové
13. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9
14. ZEVYR, spol. s r.o., Domašov u Šternberka č.p. 60, 785 01 Šternberk 1
15. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Husinecká č.p.
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
16. Tršická zemědělská a.s., Tršice č.p. 75, 783 57 Tršice
17. Větrná energie HL s.r.o., Revoluční č.p. 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
18. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1
19. Karel Smolen, Domašov u Šternberka č.p. 87, 785 01 Šternberk 1
20. Ing. Lubomír Smolen, Tolstého č.p. 1968/37, 785 01 Šternberk 1
21. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
22. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
23. Antonín Kryst, Domašov u Šternberka č.p. 6, 785 01 Šternberk 1
24. Pavel Škrabal, Jívová č.p. 280, 783 16 Dolany u Olomouce
25. Stanislav Smrček, Lužice č.p. 112, 785 01 Šternberk 1
26. Petra Smrčková, Lužice č.p. 112, 785 01 Šternberk 1
27. VHS SITKA, s.r.o., Vonohradská č.p. 2288/7, 785 01 Šternberk 1
28. Ing. Miroslav Wrana, Lužice č.p. 90, 785 01 Šternberk 1
29. Pavel Veselý, Za pekárnou č.p. 103, 783 14 Bohuňovice
30. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
31. František Nikl, Štarnov č.p. 117, 783 14 Bohuňovice
32. Jana Veselská, Štarnov č.p. 22, 783 14 Bohuňovice
33. Ing. Marek Malaska, Loděnická č.p. 633, 783 14 Bohuňovice
34. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4
35. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární č.p. 1059/41, 779 00 Olomouc –
Hodolany
36. Josef Černák, Domašov u Šternberka č.p. 7, 785 01 Šternberk 1
37. Ing. Jiří Gavenda, Olomoucká č.p. 395, 747 57 Slavkov u Opavy
38. Jaroslav Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1
39. Vladimír Žaluda, Nádražní č.p. 1958/48d, 785 01 Šternberk 1
40. ČD - Telematika a.s., IDDS: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
41. Marius Pedersen a.s., Provozovna Šternberk, Průběžná č.p. 1940/3, 785 01 Šternberk 1
42. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova č.p. 1142/42, 772 00 Olomouc
43. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k uvedeným sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno
parc. č. 1649, 1640/1 v katastrálním území Jívová, parc. č. 937/2, 944/1, 889/6, 944/3, 870/1,
948/1, 943/3, 865, 864, 948/4, 948/5, 977, 987/1, 987/2, 1413, 1010/5, 1010/6, 863, 1011/9,
1077/7, 1010/3, 1077/11, 1010/3, 1077/12, 1010/9, 848/3, 848/2, 848/5, 1353/2, 840/3, 840/1,
1352, 750/4, 750/2, 1336/1, 689/30, 847/4, 847/9, 847/6, 847/8, 1230/14, 1230/11, 1390/9,
1/60, 1/58, 1/27, 1/26, 1/44, 1/20, 1/21, 1/22, 1/41, 1/42, 332/6, 332/7, 332/32, 332/33, 332/16,
332/15, 332/11 v katastrálním území Domašov u Šternberka, parc. č. 1241/1 v katastrálním
území Lašťany, parc. č. 472/2, 465/13, 465/14, 465/6, 470/5, 470/4, 475/1, 467/1, 475/4, 458,
477/1, 478, 481/8, 481/7, 481/6, 481/10, 487/1, 487/24, 487/7, 487/22 v katastrálním území
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Lhota u Šternberka, parc. č. 620/21, 620/22, 620/23, 620/19, 620/16, 620/14, 609/1
v katastrálním území Lužice u Šternberka
dotčené orgány
44. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního
řádu, IDDS: qiabfmf
45. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
46. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
47. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri
48. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1
49. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01
Šternberk 1
50. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
51. Obecní úřad Bělkovice-Lašťany, IDDS: z6mbv37
52. Obecní úřad Domašov u Šternberka, IDDS: jrgaw3n
53. Obecní úřad Jívová, IDDS: dtsbjc5
54. Obecní úřad Lužice, IDDS: a9iaxhy
55. Obecní úřad Štarnov, IDDS: 8tdaurn
ostatní
56. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
57. Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení investic a místních
komunikací, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
58. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, pracoviště Šumperk,
IDDS: e8jcfsn
59. Obecní úřad Dolany, stavební úřad, IDDS: 3vzbesc
60. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, (úřední deska), Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1(s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na
dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté
navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
61. Obecní úřad Bělkovice-Lašťany, (úřední deska), Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16
Dolany u Olomouce (s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na
dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté
navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
62. Obecní úřad Domašov u Šternberka, (úřední deska), Domašov u Šternberka č.p. 61, 785
01 Šternberk (s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení
zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
63. Obecní úřad Jívová, (úřední deska), Jívová č.p. 69, 783 16 Dolany u Olomouce (s žádostí
o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
64. Obecní úřad Lužice, (úřední deska), Lužice č.p. 58, 785 01 Šternberk (s žádostí o
bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
65. Obecní úřad Štarnov, (úřední deska), Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice (s žádostí o
bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
66. Spis

